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 "الشعبية"قيادات وكوادر ل.. وحملة اعتقاالت واسعة .تفاصيل جدودي حول "عملية عين بوبين"  .1

قوات ، أن رام هللا سامر خويرة، نقاًل عن مراسلها في 29/9/2019 ،العربي الجدود، لندننشرت 
 كبيراً  ، حملة اعتقاالت واسعة طاولت عدداً 29/9/2019 ت، فجر يوم األحداالحتالل اإلسرائيلي شن  

 من قيادات وكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي حملة االعتقاالت هذه، بعد ساعات فقط على كشف االحتالل اإلسرائيلي عن تفاصيل اعتقاله 

قتل مستوطنة إسرائيلية في منطقة عين بوبين غرب رام  للخلية العسكرية الفلسطينية التي نفذت عملية
وزعمت وسائل اإلعالم  هللا، قبل عدة أسابيع، بتفجير عبوة ناسفة، وأن الخلية تتبع للجبهة الشعبية.

العبرية أن جهاز الشاباك اإلسرائيلي قد كشف هوية منفذي عملية عين بوبين، فيما زعم الشاباك أن 
 أفراد الخلية التي نفذت العملية، حيث تنتمي الخلية للجبهة الشعبية. األسير سامر العربيد أحد
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أن جهاز ، رام هللا كفاح زبون ، نقاًل عن مراسلها في 30/9/2019 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 
الشاباك اعتقل عربيد وأخضعه لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية قتلت مستوطنة إسرائيلية قرب رام 

شكلوا خلية تابعة للجبهة  3عربيد قبل أيام قليلة إلى جانب  "إسرائيل"لماضي. واعتقلت هللا الشهر ا
الشعبية. وقال الشاباك اإلسرائيلي إنه اعتقل بفضل التنسيق والتعاون بين عدد من أفرع األمن من 

 قبل نحو شهر. "دوليف"بينها الشرطة والجيش، أعضاء خلية فلسطينية نف ذت عملية 
 ، في عين بوبين.23/9/2019األمن اإلسرائيلية ألفراد الخلية زراعة عبوة ناسفة، في  وتنسب أجهزة

ا يزال مستمرًا. وذكر البيان أن جميع موقال بيان الشاباك إن التحقيق مع أفراد الخلية الُمعتقلين، 
ليات أعضاء الخلية هم من سكان منطقة رام هللا، وينتمون للجبهة الشعبية، وقد خططوا لتنفيذ عم

وأضاف البيان، أن قائد الخلية هو سامر عربيد، وهو الذي أعد  أخرى منها خطف وإطالق نار.
أما  العبوة الناسفة، وفج رها عن بعد حين أيقن أن أفراد عائلة شنريف وصلت إلى جوار العين.

كوبر، عامًا( من قرية  25للشاباك، فهو يزن حسين حسني مجماس ) العضو الثاني في الخلية، وفقاً 
في التخطيط للعملية وفي تنفيذها. والعضو الثالث في الخلية هو نظام سامي  كامالً  وكان شريكاً 
 عاما( من سكان بيرزيت. والرابع هو قاسم شلبي. 21يوسف )

سلموا للمحققين أثناء التحقيق معهم، عبوة ناسفة أخرى "لشاباك إلى أن أفراد الخلية اوأشار جهاز 
. لكن بعد التحقيق القاسي مع عربيد نقل إلى المشفى. "رها أفراد األمن اإلسرائيليكانت بحوزتهم، وفج  

يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية "، وفيه "لتحقيق ضروري "وأقر الشاباك بأنه أخضع عربيد 
 ."تفاديًا لوقوع مزيد من الضرر على األمد المباشر وهي الحاالت التي تسمى بحالة قنبلة موقوتة

 
 " تدون قمع االحتالل لالحتجاجات السلمية وتصفه بي"الوحشي"الفلسطينية الخارجية" .2

 عمليات القمع التي ترتكبها قوات االحتالل بحق   الفلسطينية دانت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا
 ءاتهوإجراالنشطاء الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات والمسيرات السلمية المناهضة لالحتالل 

 وأرض وطنه، ووصفتها بـ"الوحشية". الفلسطيني شعبال وقراراته االستعمارية العنصرية بحق  
 ، أن عمليات التنكيل والقمع ضد  29/9/2019 في بيان صحفي يوم األحد ،وأوضحت "الخارجية"

المسيرات السلمية في قطاع غزة، واالعتداء على المشاركين في مسيرات سلمية أخرى شمال البحر 
منطقة األغوار وشمال البحر الميت ورافضة  الميت، التي خرجت تنديدًا بتصريحات نتنياهو بضم  

المواطنين المقدسيين في  لها، وكما يجري من عمليات قمع واعتقاالت مستمرة واسعة النطاق ضد  
 شرقي القدس المحتلة وأحيائها وبلداتها، خاصة عشية األعياد اليهودية وبحجتها.
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رجية أن كل هذه الممارسات تحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي يشاهد ما وأكدت الخا
 الحديثة، لكن دون أي ردود فعل تذكر. اإلعالمتوثقه الكاميرا من انتهاكات وتنشره وسائل 

 29/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الهباش يحذر من تداعيات اقتحام األقصى .3
 المسجد األقصى المباركحذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، من تداعيات اقتحام  :رام هللا

من قبل المتطرفين اليهود وعصابات المستوطنين، بحجة ما يسمى "األعياد اليهودية"، خاصة خالل 
، إن 29/9/2019 في بيان صحفي مساء يوم األحد ،وقال الهباش .2019 / أكتوبرشهر تشرين أول

اليهودية اإلرهابية وعصابات المستوطنين تستغل ما يسمى بالمناسبات الدينية اليهودية  الجماعات
لتدنيس باحات المسجد األقصى المبارك تحت حماية شرطة االحتالل وبقيادة رموز وقيادات سياسية 
ودينية في دولة االحتالل كما حصل في اقتحام صباح هذا اليوم بقيادة المتطرف يهودا غليك 

 الفلسطيني شعبالوطالب أبناء  لة االعتداء على معالم المسجد من األسبلة وأماكن الوضوء.ومحاو 
المسجد األقصى المبارك تكثيف التواجد فيه على مدار  إلىفي كل مكان والقادرين على الوصول 

 اليوم إلفشال مخططات جماعات اإلرهاب االستيطانية والدفاع عن المسجد بكل عزيمة.
 29/9/2019 ،ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا

 
 "إسرائيل"العسيلي: الحكومة ستمضي في إجراءاتها لالنفكاك االقتصادي عن الوزير  .4

خالد العسيلي، وزير االقتصاد الوطني، أكد  ، أنرام هللا، من 30/9/2019 ،األيام، رام هللانشرت 
جاز االنفكاك االقتصادي عن دولة االحتالل، إلن إجراءاتهافي  أمس، التزام الحكومة بالمضي قدماً 
مراجعة شمولية لتدفق السلع  إجرائهافي الوقت ذاته، إلى  والتوجه إلى التحكيم الدولي، مشيراً 
وقال خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة اإلعالم في رام  اإلسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

تصاص للتحكيم الشرعي، فيما يخص بروتوكول باريس هللا، "سنلجأ للتحكيم الدولي، محكمة االخ
 ."االقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياسياتها وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني

الحكومة لالنفكاك التدريجي عن اقتصاد االحتالل، تتضمن التركيز على تعزيز  إجراءاتوبين أن 
وتطرق إلى محادثات مشتركة تجرى  د من األسواق العربية.اإلنتاج المحلي، واالنفتاح على واالستيرا

مع بعض الدول، مثل الصين، وروسيا االتحادية، والهند، إضافة إلى االتحاد األوروبي، واندونيسيا 
ودول االفتا )سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين( لتعزيز عالقات التعاون االقتصادية والتجارية 



 
 
 
 

 

 7 ص             5047 العدد:             9/30/2019السبت  التاريخ: 

                                    

لى استضافة دول مجموعة "سيباد" وبحث إقامة شراكات استثمارية النظر إفتًا والتمكين االقتصادي، ال
 .2019مشتركة، والعمل على تنظيم معارض دولية في أندونيسيا، وروسيا والعراق قبل نهاية 

مليون دوالر في المحافظات الجنوبية  62.5جمالية إتنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة  وأوضح أنه يتم  
 13 القطاع الخاص، في عدد من المجاالت. وأشار إلى منح حوافز ضريبية لـ والشمالية لدعم

، توفر "الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة"مليون دوالر، ضمن قطاعات  28مشروعًا، برأسمال 
فرصة عمل مباشرة، بموجب برنامج حوافز الطاقة المتجددة الذي سيساهم أيضًا في تخفيض  366

 الكربون سنويًا. انبعاث ثاني أكسيد
وزير خالد العسيلي أكد على أهمية ، الرام هللا، من 30/9/2019 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 

 مؤتمر عربي لالستثمار في فلسطين سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية العام الحالي.
حضيرات للمؤتمر العربي وقال العسيلي، خالل مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام هللا، أمس، إن الت

، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية مجلس "قطعت شوطًا كبيراً "األول لالستثمار في فلسطين 
 الوحدة االقتصادية العربية واالتحاد العربي لالستثمار والتطوير العقاري.

  
 "إسرائيل"وزيري الصحة الفلسطينية تطلب تدخاًل إلنقاذ أسير تعرض للتعذوب في  .5

طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إنقاذ حياة أسير : كفاح زبون  - م هللارا
 أثناء التحقيق معه ما أدخله في حالة صحية حرجة للغاية.في فلسطيني تعرض للتعذيب الشديد 

لية للصليب وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، المنظمات الدولية والحقوقية اللجنة الدو 
األحمر والمجتمع الدولي للتدخل لحماية األسرى من القتل داخل السجون من خالل التعذيب 

المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية وتفيد بتعرض "واإلهمال الطبي. مضيفة: 
 ."األسير سامر عربيد للتعذيب الشديد، ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة

 30/9/2019 ،لندن الشرق األوسط،
 

 الحكومة الفلسطينية تناقش ترتيبات إجراء االنتخابات العامة .6
، سبل 30/9/2019 اإلثنين يوم يتوقع أن تناقش الحكومة الفلسطينية،: محمود السعدي -رام هللا 

تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات العامة، استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس، خالل 
للجمعية العامة لألمم المتحدة، إلجراء انتخابات تشمل القدس وقطاع غزة  74 ه أمام الدورة الـخطاب

 والضفة الغربية المحتلة.
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، إن  الحكومة 28/9/2019 وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، لـ"العربي الجديد"، يوم السبت
أعمال الجلسة األسبوعية للحكومة،  ستجتمع اإلثنين، وسيكون موضوع االنتخابات في صدارة جدول

حيث من المفترض أن تناقش الحكومة تنفيذ المرسوم الرئاسي المرتقب بهذا الشأن وتهيئة األجواء، 
وأكد ملحم أن   وتوفير كل متطلبات النجاح لهذه االنتخابات العامة، كما أعلن الرئيس عباس.

لتحول الديموقراطي، بعد سنوات طويلة من "االنتخابات بالنسبة للحكومة هي بوابة العبور نحو ا
 الجمود، بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي حالت دون إجراء االنتخابات وتجديد الشرعيات، ولسد  
الثغرات في جدار الوحدة الوطنية وعودة غزة إلى حضن الشرعية الوطنية لمواجهة التحديات 

بمنع إجراء هذه  "إسرائيل"وحول إمكانية قيام  .الخارجية التي تهدد المشروع الوطني وحل الدولتين"
االنتخابات في القدس المحتلة، قال ملحم: "ال يمكن إجراء االنتخابات بدون القدس وغزة، وهذا شرط 
أساسي بأن يتم إجراؤها في جميع أنحاء الوطن، والمرسوم الرئاسي واضح بأن  من مهام الحكومة 

 ين واستعادة غزة إلى حضن الشرعية الوطنية".العمل على إجراء االنتخابات في فلسط
 29/9/2019 ،العربي الجدود، لندن

 
 لجنة االنتخابات الفلسطينية جاهزي فنيًا إلجرائها .7

قالت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية إنها جاهزة من الناحية الفنية : كفاح زبون  - رام هللا
ينية، من دون أن يشمل ذلك مدينة القدس التي إلجراء االنتخابات العامة في األراضي الفلسط

 يفترض أن السلطة الفلسطينية تريد أن تشملها االنتخابات.
وأعلن المدير التنفيذي للجنة االنتخابات، هشام كحيل، استعداد وجهوزية اللجنة من جميع النواحي 

طة الفلسطينية، مؤكدًا أن الفنية إلجراء االنتخابات العامة )رئاسية وتشريعية ومحلية( في مناطق السل
وقال كحيل  لدى اللجنة الخطط الالزمة إلتمام العملية االنتخابية، وفق القانون األساسي الفلسطيني.

، وأضاف "الجهوزية إلجراء االنتخابات التي أعلن عنها الرئيس عباس لجنة االنتخابات على أتم  "إن 
بلغ  2019مارس  /االنتخابات حتى آذار تسجيل أسمائهم في سجل أن عدد المواطنين الذين تم  

من األشخاص الذين يحق لهم االقتراع. لكنه قال إن عراقيل  %85ناخبًا، وهو ما يشكل  2,202,738
قوات االحتالل تعرقل إجراءها، كما تعرقل "تواجه عمل اللجنة في القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن 

إلى أن اللجنة المركزية بانتظار  كحيلوأشار  ."تحديث سجالت الناخبين، ألسباب سياسية بحتة
حتى تبدأ اللجان الفنية "إصدار عباس مرسومًا إلجراء االنتخابات العامة، وتحديد موعد االقتراع 

 ."والتنفيذية في اإلعداد لالنتخابات
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مع وأوضح أن رئيس لجنة االنتخابات المركزية، حنا ناصر، بذل جهدًا كبيرًا خالل السنوات األخيرة  
الفصائل الفلسطينية لتهيئة أجواء االنتخابات، مبينًا أن ناصر التقى قيادة حركتي فتح وحماس 

 والفصائل األخرى، في محاولة منه لتقريب وجهات النظر إلجراء االنتخابات.
 29/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 إلجراء االنتخابات العامة عباسدعوي لحماس االستجابة  ودعو أبو ووسف .8

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو : محمود السعدي -ام هللا ر 
، حركة حماس 28/9/2019 يوسف، في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية يوم السبت

باالستجابة وااللتزام بدعوة الرئيس إلجراء االنتخابات العامة، لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي 
 التحديات، مؤكدًا أن هذه الدعوة هامة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية. ومواجهة

 28/9/2019 ،العربي الجدود، لندن
 

 بلدية النصيرات تباشر في تحويل وادي غزي لمحمية طبيعية .9
باشرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة تنفيذ مشروع تطوير وتحويل أرض منطقة وادي غزة  :غزة
طبيعية خالية من مياه الصرف الصحي وتشجيرها وإعادة تأهيلها ليكون متنفسًا محمية  إلى

 للمواطنين.
 28/9/2019 ،القدس، القدس

 
 ألف دوالر 60وزاري الشباب والرياضة تمنح أندية غزي  .10

ألف  60أعلنت وزارة الشباب والرياضة في غزة، عن تقديم منحة مالية ألندية القطاع بقيمة  غزة:
، أن المنحة ستوزع 29/9/2019 فيسبوك يوم األحدالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في وأكد دوالر.

 آالف دوالر للدرجة الممتازة، وألفين لألولى. 3خالل األسبوع الجاري بواقع 
 29/9/2019 ،فلسطين أون الون

 
 الفلسطينيون في انتظار االنتخابات: تحقيق الوحدي أم انقسام إضافي؟تقرير:  .11

يتجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد : ء خليلضيا -غزة 
موعد االنتخابات العامة في األراضي الفلسطينية، عقب عودته من الواليات المتحدة، وفق ما أعلن 

. وقال عباس 26/9/2019في كلمته على منصة الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك الخميس 
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دعو فور عودته إلى رام هللا النتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتعهد إنه سي
بأن  ُيحم ل من يعترض عليها المسؤولية، في إشارة إلى حركة حماس التي سارعت إلى إعالن قبول 

، أن  تحكيم الفلسطينيين وتجديد الشرعيات. وأكدت مصادر في الرئاسة الفلسطينية لـ"العربي الجديد"
إلى غموض يكتنف اإلعالن النظر عباس جاد جدًا هذه المرة في الدعوة النتخابات، غير أنها لفتت 

حتى اآلن وفي انتظار موقف عباس نفسه حين يجتمع مع القيادة. وأشارت المصادر إلى عدم 
أنه تعهد  معرفة أركان القيادة الفلسطينية حتى اآلن بنوايا عباس تجاه االنتخابات العامة، خصوصاً 

في وقت سابق بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي ورفض إجراء انتخابات رئاسية، وهو ما أعلنت 
 حماس والفصائل األخرى رفضه أيضًا.

غير أن  الذهاب لالنتخابات العامة، لن يكون مضمون النتائج لجهة تحقيق الوحدة الوطنية، 
اسي وجغرافي، وإذا ما تمت المصالحة قبل خصوصًا أن ها ستجري في أجواء مشحونة وانقسام سي

 االنتخابات فإنها ستكون أقيمت بأجواء أفضل، ومخرجات لن تدفع أحدًا للتشكيك بها.
وإذا ما دعا عباس إلى انتخابات تشريعية فقط، ورفض الرئاسية، فإن حماس والفصائل األخرى لن 

عامًا على آخر انتخابات شهدتها  13توافق عليها، وهي التي تدعو لتجديد كل الشرعيات بعد نحو 
األراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم لـ"العربي الجديد"، إن  حركته أعلنت عقب 
إعالن عباس على منصة األمم المتحدة استعدادها للذهاب إلى االنتخابات، موضحًا أن  موقف حركته 

قاسم أن  االنتخابات هي الطريقة المثلى لتجديد السريع دليل وضوحها ورغبتها وجديتها. وأضاف 
الشرعيات، والشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعيات والسلطات، مؤكدًا أن  حماس مع هذا الخيار في 
كل وقت، مبينًا أن ه من أجل هذا األمر قالت الحركة إنه يجب أن  يتم اإلعالن عن االنتخابات ضمن 

 النظر ولفت قاسم نتخابات تمثياًل لرإرادة الشعبية الفلسطينية.توافق وطني كامل بطريقة تجعل من اال
إلى أن  حركته والفصائل أبلغت رئيس لجنة االنتخابات المركزية في زيارته األخيرة إلى قطاع غزة أن  
المطلوب انتخابات تشريعية ورئاسية، وأن  مفهوم االنتخابات العامة هو أن  تقام االنتخابات التشريعية 

اسية في الوقت نفسه. وأضاف أن  هناك توافقًا فلسطينيًا على أن يتم إجراء انتخابات للمجلس والرئ
 الوطني تفرز منه مؤسسات منظمة التحرير المختلفة، مجلس مركزي ولجنة تنفيذية وغيرها.
فأكد  لـ"العربي  أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة

جديد" أن  إعادة بناء الوضع الداخلي الفلسطيني عبر إجراء االنتخابات هو خطوة ضرورية ومهمة ال
ويجب أن تكون شاملة وفي إطار التوافق الفلسطيني بما يضمن مشاركة الجميع. وأضاف أن  
المطلوب هو إجراء االنتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني على قاعدة التمثيل 
النسبي الكامل لتحقيق الشراكة الوطنية، مشيرًا إلى أن مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية للمصالحة 
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ودعا أبو ظريفة عباس إلى الدعوة العاجلة والفورية لعقد  تضم نت الدعوة لالنتخابات العامة الشاملة.
تلفة التي تتعلق بالشأن اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بما يمك ن من بحث الملفات المخ

الداخلي خصوصًا تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء االنتخابات الشاملة. وشدد على ضرورة إجراء 
االنتخابات العامة والشاملة على أساس التوافق الوطني المشترك بين مختلف القوى والفصائل من 

 تالل تصفية القضية.أجل إنهاء االنقسام الداخلي وتحقيق الوحدة في ضوء محاوالت االح
من جهته، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة األمة في غزة، حسام الدجني، في حديث لـ"العربي 
الجديد"، إلى أهمية تجديد الشرعيات عبر الذهاب لالنتخابات العامة، غير أنه لفت إلى أن  المطلوب قبل 

مناخ وتوحيد القوانين االنتخابية والقضاء، وبعد الذهاب لالنتخابات، تشكيل حكومة وحدة وطنية وتهيئة ال
إلى أن  تجزئة االنتخابات بمعنى أن  يبدأ الرئيس  النظر. ولفت الدجني ذلك تكون االنتخابات مدخالً 

بإعالن انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية ومجلس وطني، لن تكون حاًل ولن توافق عليه حماس تحديدًا، 
 نتخابات بتوافق وطني لجعلها مخرجًا رسميًا ألزمة النظام السياسي. مؤكدًا أهمية أن  تكون اال

 30/9/2019 ،العربي الجدود، لندن
 

 حماس: خلية "عين بوبين" وجهت صفعة مدوية لالحتالل .12
حملت حركة حماس االحتالل وأجهزته األمنية كامل المسؤولية عن حياة األسير البطل سامر  :غزة

بي رام هللا، والتي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخرين إثر تفجير العربيد بطل عملية بوبين غر 
إن االحتالل وأجهزته  ،في تصريح صحفي ،وقالت الحركة عبوة ناسفة عن ُبعد، قبل نحو شهر.

في الصمود  األمنية يتحمل كامل المسؤولية عن حياة األسير البطل سامر العربيد؛ الذي ضرب مثاالً 
التحقيق، وهو ما يعبر عن إرادة الصمود التي تبقى مع مقاومينا األبطال وهم والمقاومة داخل أقبية 

وأكدت الحركة أن ما أعلنته أجهزة أمن االحتالل عن كشف خلية عملية عين بوبين  داخل الزنازين.
تحاول تسويقه بعد نجاح  وهمياً  بعد عمليات تعذيب وحشية تعرض لها األسرى األبطال، ُيعد إنجازاً 

 ين في توجيه صفعة مدوية على وجه تلك األجهزة.المقاوم
عن  وشددت الحركة على أن جذوة المقاومة ستواصل لهيبها في الضفة وستتحول لنار حارقة رغماً 

االحتالل والتنسيق األمني، فاألحرار يتقدمون الصفوف للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا دون إذن 
ة واإلنسانية والصليب األحمر إلى متابعة قضية األسير ودعت الحركة المنظمات الحقوقي من أحد.

 العربيد، باعتبارها جريمة تعذيب وحشية.
 29/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 : متمسكون بالمقاومة حتى انفجار البركان الفلسطيني بوجه االحتالل"الشعبية" .13
االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة قوات  أك دت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن شن   :غزة

 في صفوف العشرات من قياداتها وكوادرها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتل ة فجر األحد
 لها، في بيان ،وتعه دت "الشعبية" "لن تضعف عزيمة مقاومتها، ولن تكسر إرادة شعبنا". 29/9/2019

فجار البركان الفلسطيني الشامل في وجه االحتالل وقطعان باستمرار نهج المقاومة وتصاعده "حتى ان
وأشارت إلى أن تصاعد عمليات المقاومة باألشهر األخيرة، واستمرار عمليات المقاومة  المستوطنين".

الشعبية العنيفة والزجاجات الحارقة واستهداف المستوطنين؛ "يؤكد بشكٍل قاطٍع أن مرحلة جديدة 
واختتمت "الشعبية" بيانها بالتشديد على أن  الثوري". قها أبطال الرد  تتشكل في الضفة سيرسم طري

"الموت ينتظر االحتالل ومستوطنيه في كل شارع وتلة وقرية وزقاق ومستعمرة في الضفة المحتلة"، 
دة أن "شعبنا ومقاومته سيكنسونهم عن أرضنا ووطنا".  مؤك 

 30/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وشعبياً  رسمياً  تعذوب عربيد تستدعي حراكاً  عدنان: جريمة .14
 قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر عدنان: إن جريمة االحتالل اإلسرائيلي بحق   رام هللا:

، يوم لهوناشد عدنان في بيان  األسير سامر عربيد تستدعي تحركًا شعبيًا ورسميًا واسعًا وفوريًا.
سير البطل سامر العربيد ورفاقه من مخالب المحققين ، بضرورة إنقاذ األ29/9/2019 األحد

واستهجن صمت منظمة الصليب األحمر الدولي والمنظمات الدولية عن وحشية المحتل  وسياطهم.
وأكد أن  مع األسير العربيد وعدم إصدار بيانات تدين المحتل وجرائمه بحقه وأسرانا في السجون.

 تاة المحققين بحق الرفيق العربيد"."قضاء االحتالل الصهيوني شريك بجريمة ع
 29/9/2019 ،فلسطين أون الون

 
 حماس تدون استمرار سياسة "الباب الدوار" بالضفة .15

من أبناء وقيادات الحركة في  قالت حركة حماس إن حملة االعتقاالت التي طالت عدداً : الخليل
تالل إلرهاب أبناء شعبنا محافظة الخليل عبر استخدام الوحدات الخاصة، هي محاولة من جيش االح

 عن مواصلة دورهم الوطني في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم
على حملة االعتقاالت  جاء ذلك على لسان القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني؛ تعقيباً 

 من أبناء وقيادات الحركة في محافظة الخليل صباح اليوم. الواسعة التي طالت عدداً 



 
 
 
 

 

 13 ص             5047 العدد:             9/30/2019السبت  التاريخ: 

                                    

في المقدمة، وهم يواصلون تقديم السنوات  الحركة وقياداتها سيظلون دوماً  وأكد حنيني أن أبناء
ودان  الطوال من أعمارهم في سجون االحتالل ثمنا للدفاع عن المقدسات وحرية األرض واإلنسان.

استمرار سياسة الباب الدوار بين أجهزة السلطة واالحتالل، فاألسير المحرر محمد الحروب الذي 
ا زالت بطاقته معملية اختطافه من الوحدات الخاصة في جيش االحتالل،  وثقت الكاميرات

 الشخصية محتجزة لدى أجهزة السلطة في الخليل بعد استدعائه للتحقيق فيها.  
 28/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزي: فصائل االئتالف الوطني ترفض التوقيع على مبادري القوى للمصالحة .16

فصائل االئتالف الوطني الديموقراطي المشاركة في التوقيع على مبادرة  رفضت كتب حسن جبر:
وقال  الفصائل الثمانية إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية التي أعلن عنها األسبوع الماضي.

مصدر موثوق لـ"األيام"، إن الفصائل األربعة التي شاركت، أمس، في اجتماع لجنة المتابعة للقوى 
 2017إلسالمية في مدينة غزة أصرت على أهمية المطالبة بتطبيق اتفاق المصالحة العام الوطنية وا

دون الحاجة إلى مبادرات أو اتفاقات جديدة وهو ما تطالب به حركة فتح التي لم تسلم حتى اآلن 
 ها بشكل رسمي للفصائل الثمانية.رد  

 30/9/2019 ،األيام، رام هللا
 

 نقسام والمشاركة في االنتخابات العامةحماس بإنهاء اال  يطالب األحمد .17
حماس بإنهاء حركة طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، : كفاح زبون  - رام هللا

االنقسام، والمشاركة في االنتخابات العامة التي سيدعو لها الرئيس عباس، واالحتكام إلى صناديق 
. وأكد األحمد أن الدعوة "حة الوطن قبل مصلحة الفصيلآن األوان ألن نضع مصل"االقتراع، قائاًل: 

لالنتخابات من صالحيات الرئيس، وفق القانون، دون الحاجة إلى اجتماعات مسبقة، وأن الرئيس 
سيحدد موعدها بعد أن يبلغه رئيس لجنة االنتخابات المركزية بأن األمور اإلدارية واألمنية والسياسية 

لفصائل الفلسطينية على إجراء االنتخابات، مع إبداء مالحظات أصبحت جاهزة. ووافقت معظم ا
 متعلقة بإجماع مسبق وإنهاء االنقسام قبل إطالقها.

 29/9/2019، الشرق األوسط، لندن
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 إذا جاءت على أرضية التوافق وتشمل األطر كافة االنتخابات تمثل جزءًا من الحل   :نافذ عزام .18
إجراء االنتخابات بشكل  الفلسطينية تدعم حركة الجهاد اإلسالميألول مرة، : كفاح زبون  - رام هللا

االنتخابات تمثل جزءًا "علني. وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، إن 
من الحل للواقع الفلسطيني، إذا جاءت على أرضية التوافق، وتشمل األطر كافة )الرئاسية والتشريعية 

تحفظنا على األطر والهيئات التي أفرزتها أوسلو، فإن " من رغمبال. وأضاف: "والمجلس الوطني(
 .  "االنتخابات الشاملة ستساعد في تحسين الوضع الحالي، ولم شمل الصف الداخلي

 29/9/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 الطاهر: إنهاء االنقسام وبدأ بإصالح منظمة التحرير .19
ة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر: إن "نقطة قال مسؤول الدائرة السياسي: دمشق
إضعافها وتهميش  االنقسام هي إصالح منظمة التحرير الفلسطينية من الداخل بعدما تم   إلنهاءالبدء 

، أنه 27/9/2019يوم الجمعة في تصريحات لقناة الميادين الفضائية،  ،وأضاف الطاهر مؤسساتها".
االنقسام؟"،  لالنتخابات التشريعية والرئاسية، هل ممكن أن تتم في ظل   "يجري الحديث عن الدعوة

 ُمؤكدًا ضرورة "االستمرار في الضغط وطرح المبادرات حتى الوصول إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني".
عامًا ماذا جنينا من أوسلو، كل يوم هناك هدم بيوت، وقتل، وضم آالف  26وتساءل الطاهر "بعد 

وتابع الطاهر: "سمعنا تشكيل عشرات اللجان  ماذا لم تلغي السلطة الوطنية هذا االتفاق".الدنومات، فل
وذكر أن  من أجل إلغاء االتفاقيات مع العدو الصهيوني، ولكن لم نسمع أي نتائج من هذه اللقاءات".

د يوميًا من خالل أفعالها على األرض أنه ال يوجد أي حل  "  نيين". سياسي مع الفلسطي إسرائيل تؤك 
  28/09/2019 ،فلسطين أون الون

 
 إعالن عباس االنتخابات العامة هو اختبار لموقف حماس :أبو ليلى .20

د عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين قيس : محمود السعدي -رام هللا  شد 
ن عباس ، في تصريح إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، على أن إعال)أبو ليلى( عبد الكريم

االنتخابات العامة، هو اختبار لموقف حماس الذي أبدته اليوم تجاه دعوة الرئيس، مشددًا على 
 وجوب التوصل إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة االحتالل المعيق األول إلجراء االنتخابات.

ين" من جانبه، أكد أمين عام "حزب الشعب" الفلسطيني بسام الصالحي، في تصريح لـ"صوت فلسط
أهمية دعوة عباس إلجراء انتخابات عامة، مشددًا على وجوب وجود جهد مشترك من لجنة 
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االنتخابات المركزية، وفصائل العمل الوطني في إنجاح االنتخابات العامة، من أجل تكريس مفهوم 
 الدولة وليس إدارة مرحلة انتقالية.

 28/9/2019 ،العربي الجدود، لندن
 

 أشهر إدارياً  6ووسف حسن االحتالل يمدد اعتقال  .21
، االعتقال 29/9/2019 جددت محكمة االحتالل العسكري ة في عوفر، يوم األحد :فلسطين المحتلة

وقالت هيئة شؤون األسرى  شهور جديدة. 6اإلداري للقيادي في حركة حماس، حسن يوسف، لمدة 
لى إجرائه عملية جراحية والمحررين إن  تجديد االعتقال اإلداري ليوسف جاء بعد أقل من أسبوع ع

 الستئصال الزائدة الدودية في مستشفى "شعاري تسيدك"، في القدس.
 29/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"ضابط إسرائيلي: الضفة الغربية ال تؤثر أمنيا على  .22

 %1عيران نيف، أن اعتبر قائد فرقة الضفة الغربية العسكرية التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، 
ية معدودة يريدون و الضفة ضالعون في "أعمال عنف"، وأن هناك بضع نسب مؤ  فيمن الفلسطينيين 

 المشاركة في ذلك، لكنهم "مرتدعون بسبب الثمن الشخصي الذي قد يدفعونه".
وأضاف نيف، "في مقابلة نشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم، األحد، أن "باقي الجمهور خارج دائرة 

خارج هذه الدائرة. وعندما يندمج المواطنون، المرتدعون  %99رهاب. وهدفنا هو الحفا  على الـاإل
عادة، في العنف، يرتفع التوتر. وعندما يتغلغل ذلك إلى باقي السكان، فسنحصل على تصعيد 

 كبير".
م السلطة واعتبر نيف أن "الهدوء النسبي" في الضفة يستند إلى ثالثة أمور. األول هو استقرار حك

الفلسطينية؛ الثاني هو شعور الفلسطينيين "بأمن معين، وأن حياتهم ليست مهددة بحاالت فوضى 
 وأعمال جنائية أو عمليات إسرائيلية"؛ والثالث هو "وضع اقتصادي معقول".

وبحسب نيف، فإن إراقة دماء والمس برموز دينية واحتكاكا بين الفلسطينيين والمستوطنين، تسرع 
 ت التصعيد، مشيرا إلى أن "العامل الديني حساس بشكل خاص".  احتماال

وينفذ جيش االحتالل عمليات في الضفة بشكل يومي، وتؤثر على حياة جميع الفلسطينيين، على 
عكس مزاعم نيف، أن هذه العمليات تستهدف ناشطين فلسطينيين فقط. "هذه ليست أجندة سياسية. 

ئرة العنف، يقل عدد العمليات. وبشكل عام، يهودا والسامرة وكلما كان فلسطينيون أكثر خارج دا
 )الضفة الغربية( ال تؤثر أمنيا، بشكل كبير، على دولة إسرائيل".
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رغم ذلك، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية يسعون إلى مقاومة االحتالل. وأشار نيف إلى أنه تم 
قريبا، وأن حماس أقامت مختبرا لصنع كيلوغرام ت 100كشف عبوة ناسفة في منطقة جنين، زنتها 
، حسب معطيات الشاباك، أحِبطت هنا أكثر من 2018عبوات ناسفة في نابلس والخليل. "وفي العام 

شخص مشتبه بالضلوع في اإلرهاب والعنف. والحكمة هي  3,000عملية. ونحن نعتقل كل عام  200
 بالحفا  على الباقين خارج هذه الدائرة".

الستخبارات اإلسرائيلية في الضفة "تحسن" وازداد االعتماد على "ُمركبات وأضاف أن عمل ا
تكنولوجية. وفي قسم كبير من األحداث، يتم توثيق المخربين بكاميرات منتشرة ميدانيا. ومن هنا، 

 تصبح الطريق إليهم قصيرة".
ريقة أخرى، وقال نيف إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، "قرر النضال ضد إسرائيل بط

وليس عن طريق اإلرهاب والعنف. ولم نرصد تشجيعا على العنف من جانب قيادة السلطة 
الفلسطينية وال من جانب أبو مازن، لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد تحريض. وأبو مازن يعمل من 

على أجل قمع من يهدده ويهدد استمرار حكمه، وينبغي القول أن ثمة أهمية بالنسبة لنا بالحفا  
التنسيق األمني. وال شك أنه من دون التنسيق األمني سنكون معرضين الرتفاع كبير بالعمليات في 

أن آخذ بالحسبان أن هذا )الوضع( يمكن أن ينقلب. وال يمر يوم ال نستعد فيه  وعلىهذه المنطقة. 
 إلمكانية أن يعود التنظيم )فتح( إلى حمل السالح ضدنا".  

 29/9/2019، 48عرب 

 
 "فاشل"غانتس إلى لقاء ثالث  تنياهو ودعون .23

في الوقت الذي يشتد الضغط السياسي والقضائي على رئيس الوزراء : تل أبيب: نظير مجلي
في المائة من اإلسرائيليين عن قناعتهم بأنه لن يستطيع  59اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويعرب فيه 

مناوراته السياسية، زاعما أنه يسعى لمنع التدهور نحو إدارة الحكم وهو متهم بالفساد، يواصل نتنياهو 
، بيني غانتس، «كحول لفان»انتخابات جديدة. فاتصل يوم أمس األحد، مع رئيس حزب الجنراالت 

مقترحات جديدة »مهنئا بحلول رأس السنة العبرية وداعيا لاللتقاء به، بعد غد األربعاء، للبحث في 
 «.لتشكيل الحكومة
س على اللقاء ولكنه أعرب عن توقعاته بأنه سيكون لقاء فاشال مثل اللقاءين السابقين، وقد وافق غانت

، أي في «ألن نتنياهو يخطط لشيء واحد فقط، هو كيف يبقى رئيسا للحكومة في الشهور القادمة»
الفترة التي سيتم فيها اتخاذ عدة إجراءات قانونية تتعلق بملفات الفساد الثالثة المفتوحة ضده، 

نتنياهو يعرف أنه لن »االحتماالت القوية لتوجيه لوائح اتهام ضده فيها. وقال مصدر رفيع فيه إن و 
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يستطيع تشكيل حكومة كما خطط وأراد، عندما جر إسرائيل إلى انتخابات جديدة قبل خمسة شهور. 
فهو يستغل  والهم الوحيد له اليوم هو أن يبقى رئيسا للحكومة في فترة السماع وتقديم الئحة اتهام.

منصبه حتى نقطة الدم األخيرة. وهكذا، سيحاول خداع الناس والعودة إلى الحكم أقوى شعبيا، فإن 
فشل يكون قد أبقى على وجود رئيس للحكومة في فترة ما قبل االنتخابات وحتى شهر أو شهرين 

 «.بعدها
، أمس األحد، وبعد قد عقدا جلسة ثالثة من المفاوضات« كحول لفان»وكان وفدان من الليكود و

ساعتين انتهت هي األخرى بالفشل وتبادل االتهامات الالذعة. وادعى الليكود أنه كان ينتظر رد 
، على مقترح رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بأن يرأس نتنياهو، الحكومة أوال، ويكون «كحول لفان»

هو، يصبح رئيس حكومة بال غانتس نائبه وقائما بأعماله. فإذا تم تقديم الئحة اتهام ضد نتنيا
إلى غانتس. وبعد سنتين يصبح غانتس رئيسا « بشكل فعلي»صالحيات، وتنقل صالحياته 

كحول »للحكومة. وذكر الليكود، في بيان صدر عنه، أن ممثليه أوضحوا لطاقم التفاوض عن 
لم يستجيبوا  ، أنهم يقبلون بالخطوط العريضة التي حددها ريفلين، وأن مندوبي الطرف الثاني«لفان

 بوضوح لهذا المقترح.
قال إن ممثليه في المفاوضات، رفضوا البحث في المناصب الشخصية « كحول لفان»لكن حزب 

وقالوا إنهم يريدون أوال االتفاق على خطوط الحكومة السياسية ومواقفها من الشؤون االجتماعية 
منع تشكيل حكومة واللجوء إلى  واالقتصادية. واتهم الليكود بإدارة مفاوضات غير جدية هدفها

إصرار الليكود على استمرار نتنياهو في « كحول لفان»االنتخابات مرة ثالثة. واعتبر مسؤولون في 
أنهم يحاولون المماطلة في التفاوض وبالتالي، جر المنظومة السياسية اإلسرائيلية »الحكم، دليال على 
 «.إلى انتخابات ثالثة

تصل نتنياهو هاتفيا مع غانتس الموجود في لندن، وهنأه بالعيد واتفق معه وحالما أعلن عن الفشل، ا
على جلسة مفاوضات بينهما، بعد العيد، في مساء األربعاء. وقال بيان صادر عن الليكود، إن  

جهده األخير لتحقيق اختراق في مفاوضات حكومة الوحدة، قبل إعادة التكليف إلى »نتنياهو يبذل 
 «.الرئيس

 30/9/2019، ألوسط، لندنالشرق ا
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 غانتس في لندن رغم دعوى ارتكابه جرائم حرب .24
أفاد صحافيون إسرائيليون، يوم األحد، أن بيني غانتس  -ترجمة خاصة -"القدس"دوت كوم-رام هللا

أبيض، متواجد في لندن دون أن يوضحوا مزيًدا من التفاصيل حول سبب  -زعيم حزب أزرق 
ل اإلعالم العبرية الرسمية للزيارة، إال أن بعض الصحافيين أكدوا في ولم تتطرق وسائ الزيارة.

 تغريدات لهم عبر تويتر وجوده في لندن بزيارة خاطفة دون أن يكشف عنها.
 29/9/2019القدس، القدس، 

 
 في المائة من اإلسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو االستقالة 59استطالع رأي:  .25

للتلفزيون « 12القناة »نتائجه مساء األول من أمس، السبت، في  في استطالع رأي جديد نشرت
ر توجيه  59اإلسرائيلي، جاء أن  في المائة من اإلسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو االستقالة إن تقر 

في المائة  28الئحة اتهام بحق ه بعد جلسة االستماع، التي تعقد في األسبوع المقبل، في حين يعتقد 
ر تشكيل حكومة يناوب عليها نتنياهو وغانتس، أنه يستطي ع االستمرار في منصبه. أم ا في حال تقر 

ل  ل  40فجاءت النتائج متقاربة، إذ فض  في المائة  38في المائة أن يرأسها نتنياهو أوال، بينما فض 
 غانتس.

رئاسة  في المائة( أن  على نتنياهو التنازل عن 52ويعتقد أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم )
في المائة أن  على  34الحكومة ومنح عضو كنيست آخر من الليكود محاولة تشكيلها، بينما اعتقد 

 نتنياهو أال يتخل ى عن منصبه.
، وتوجهوا النتخابات جديدة )هي الثالثة خالل عام واحد(، فإن  «المأزق السياسي»وفي حال استمر  

في  64م سيمتنعون عن التصويت عقابا لألحزاب، وقال في المائة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن ه 11
تون لنفس األحزاب التي صوتوا لها في المرة األخيرة، وقال  في المائة إنهم  11المائة إنهم سيصو 

 سيصوتون لحزب آخر.
في المائة من  8في المائة من مصوتي اليمين إنهم سيصوتون لقائمة أخرى بينما قال  13وقال 

سار إنهم سيصوتون لقائمة أخرى. وعليه فإن كال المعسكرين سيخسران، ولكن مصوتي الوسط والي
 معسكر اليمين قد يخسر أكثر.

 30/9/2019، الشرق األوسط، لندن
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 تفاصيل جدودي حول "عملية دوليب".. واالحتالل يغلق الضفة .26
بت، عن كشفت األجهزة األمنية لالحتالل اإلسرائيلي، مساء الس: أحمد صقر - 21عربي -غزة

 تفاصيل جديدة حول عملية "دوليب" التي وقعت قبل نحو شهر، وأدت لمقتل مستوطنة إسرائيلية.
وكشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك"، في بيان له أنه "بفضل التنسيق والتعاون بين عدد 

عتقال أعضاء من أفرع األمن؛ من بينها الشاباك وقوات الشرطة والجيش، تمكنت أجهزة األمن من ا 
خلية فلسطينية نف ذت عملية "دوليب" قبل نحو شهر، والتي قتلت فيها إسرائيلية، وجرح والدها وشقيقها 

 " اإلسرائيلي.i24في ذات العملية"، وفق ما أورده موقع "
أغسطس/آب  23وذكر البيان، أن أجهزة أمن االحتالل، "تنسب ألفراد الخلية زرع عبوة ناسفة، في 

"عين بوبين" التي يرتادها العديد من المتجولين، حيث تقع تلك العين بجانب مستوطنة  الماضي، في
 "دوليب"، بالقرب من رام هللا في الضفة الغربية".

وأكد جهاز "الشاباك"، أن "التحقيق مع أفراد الخلية المعتقلين، ال يزال مستمرا"، موضحا أن "جميع 
، وينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد خططوا أعضاء الخلية هم من سكان منطقة رام هللا

 لتنفيذ عمليات أخرى منها خطف وإطالق نار".
عاما( من رام هللا، وهو من قام بإعداد العبوة  44زعم "الشاباك"، أن "قائد الخلية هو سامر عربيد ) 

 الناسفة، وفجرها عن بعد، في إسرائيليين وصلوا إلى جوار العين".
عاما( من  25الثاني في الخلية، بحسب  "الشاباك"، فهو "يزن حسين حسني مغماس )أما العضو 

قرية كوبر، وكان شريكا كامال في التخطيط للعملية وفي تنفيذها، والعضو الثالث هو نظام سامي 
عاما( من سكان بيرزيت"، وهنا يشار إلى أن بيرزيت وكوبر قرب رام هللا  21يوسف أولد محمد )

 ب من مسرح عملية "دوليب".تقعان بالقر 
وبحسب المعلومات المتوفرة من التحقيق، فإن "جميع أفراد الخلية، سبق أن قضوا فترات متفاوتة في 

 المعتقالت األمنية اإلسرائيلية، بعد إدانتهم بأعمال أمنية".
أخرى كانت وزعم جهاز "الشاباك" أن أفراد الخلية "سلموا للمحققين أثناء التحقيق معهم، عبوة ناسفة 

 بحوزتهم، وفجرها أفراد األمن اإلسرائيلي".
وعقب الكشف عن التحقيقات، أوضحت وسائل إعالم عبرية أن مسؤول مجموعة الجبهة الشعبية 

 سامر عربيد في حالة ميؤوس منها بعد التحقيق معه من قبل الشاباك بإذن قضائي خاص.
لمستشفى في حالة ميؤوس منها مع وجود خطر العبرية أنه "تم نقل عربيد إلى ا 13وأوضحت القناة 

على حياته. حيث تم التحقيق معه من قبل الشاباك بتصاريح قانونية خاصة بسبب الشك بأن 
 المجموعة كان لديها عبوة أخرى لهجوم آخر".



 
 
 
 

 

 20 ص             5047 العدد:             9/30/2019السبت  التاريخ: 

                                    

وأضاف نقال عن مصادر أمنية: "التحقيق مع خلية الجبهة الشعبية تحقيق حول خلية تكتيكية وقاتلة 
جوم خطير وخططت لهجوم آخر في المدى القريب جدا. لذلك فإنه خالل التحقيق تم العثور قامت به

 على عبوة أخرى وتفجيرها".
 29/9/2019، "21موقع "عربي 

 

 

 تلميحات لرفض رئيس الموساد مشاركة تقنيات تكنولوجية مع السعودية .27
ت، يوم األحد، إن العالقة مع قال مقر بون من رئيس الموساد، يوسي كوهين، لصحيفة "جيروزاليم بوس

السعودي ة "ال تنبع من الثقة الشخصي ة، إنما من تداخل المصالح الوطني ة"، خصوًصا عندما يتعل ق 
 األمر بالوقوف مًعا ضد  إيران.

إال أن كوهين، بحسب مقربين منه، "من المحتمل أن يكون ضد  مشاركة تقنيات تكنولوجية إسرائيلية 
اسة مع السعودية، قد تساعدها في التعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة اإليراني ة، التي ظهرت  حس 

يبحث عن أيلول/ سبتمبر الماضي، ورب ما  14في الهجوم الذي وقع في حقلي نفط سعوديين، في 
 طرق أخرى لمساعدة دول في الخليج لمواجهة إيران سوية".

 ومن غير الواضح إن كانت السعودية طلبت تقنيات إسرائيلي ة جديدة يجري بحثها، ويعارضها كوهين.
 29/9/2019، 48عرب 

 
 مع بدء األعياد اليهودية: أرئيل يقتحم األقصى وغليك ودعو لبناء "الهيكل" .28

اإلسرائيلي، أوري أرئيل، صباح يوم األحد، االقتحامات الجماعية للمستوطنين تقدم وزير الزراعة 
لساحات المسجد األقصى والتي دعت إليها منظمات "الهيكل" المزعوم، بمناسبة بدء األعياد اليهودية 

 والتي تتواصل حتى منتصف تشرين األول/أكتوبر المقبل.
القديمة واستنفرت عناصرها على الطرقات  ونصبت شرطة االحتالل حواجز عسكرية داخل القدس 

المؤدية لألقصى، ومنعت من العديد من الشبان دخول المسجد، كما منعت الكثير من المجموعات 
من البلدات العربية بالداخل من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، حيث 

 الحرم.تم احتجاز بطاقات الهوية قبل السماح لهن دخول ساحات 
 29/9/2019، 48عرب 
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 خبراء إسرائيليون: الحرب على غزي تضمن لنا مستقبال داميا .29
قال جنرال إسرائيلي إن "جهوده تنصب في اآلونة األخيرة على منع : عدنان أبو عامر -21عربي

اندالع تصعيد عسكري كبير على الحدود مع غزة، من خالل مواجهة المظاهرات األسبوعية، 
نفاق الهجومية، وهي تحديات تواجهه على مدار الساعة، مع بقاء التحدي األكبر على والتصدي لأل

 كاهله المتمثل في الجاهزية الالزمة الندالع أي حرب قد تشتعل فجأة".
وأضاف ليرون باتيتو قائد الكتيبة الجنوبية في فرقة غزة بلقاء مطول مع موقع ويلال اإلخباري، 

ة التي يترأسها تعتبر رأس الحربة لقيادة المنطقة الجنوبية بالجيش " أن "الكتيب21ترجمته "عربي
اإلسرائيلي، ألنها تواجه منطقة قابلة لالشتعال بأي لحظة، فلدينا شبكة أنفاق يتم حفرها عشرات 
األمتار تحت األرض نحو حدود إسرائيل، ومحاوالت حماس التي ال تتوقف للحصول على وسائل 

 بر سيناء، وصوال لقطاع غزة".قتالية مهربة من ليبيا ع
وأشار إلى أن "ذلك يشكل إضافة نوعية للتهديد الكامن في هذه المنطقة الجغرافية، وقد تنفجر في 

تنامت المخاطر األمنية، السيما  2005أي لحظة، ألنه منذ تنفيذ خطة االنسحاب من غزة في 
األنفاق في مشهد انقضاض على  السيناريو المتمثل بخروج عشرات المسلحين الفلسطينيين من أحد

 الجنود الختطافهم، مما يتطلب ممن يعمل في هذه الكتيبة، فضال عمن يقودها، أعصابا حديدية".
وأوضح أن "مهمته األساسية تكمن في توفير الحماية األمنية للمستوطنين في غالف غزة، ومنع تنفيذ 

ت الجيش المنتشرة على طول هجمات مسلحة قد تحدث في كل لحظة، سواء بالهجوم على قوا
أرضي، بجانب -الحدود، أو تنفيذها عبر األنفاق، وتوفير الحماية لمشروع العائق المادي التحت

الجدار الفوق أرضي، فضال عن التعامل مع القناصين الفلسطينيين الذين يحاولون االحتماء 
 بالمتظاهرين األسبوعيين إلطالق نار نحو الجنود"، على حد زعمه.

م بالقول بأن "حماس لم تتنازل عن سياساتها القاضية بنقل قوات الجيش اإلسرائيلي من حالة وخت
 المواجهات المحددة من نقطة ألخرى، إلى مستوى جديد من االستنزاف الميداني".

إيتان كلينسكي الكاتب اإلسرائيلي قال، إن "اإلسرائيليين المطالبين بشن حرب على غزة، إنما  
ش وجنوده، رغم أن مستوطني غالف غزة من حقهم أن يعيشوا بأمان بعيدا عن يقامرون بالجي

 إطالق الصواريخ من غزة".
" أن "هؤالء المتحمسين لمهاجمة غزة، آن لهم 21وأضاف في مقاله بموقع نيوز ون، ترجمته "عربي

اإلسرائيلية، بأن  أن يتعلموا من دروس التاريخ اإلسرائيلي تفنيد المقولة السائدة في األوساط السياسية
الحرب في غزة ال يمكن تجنبها، وهي قادمة ال محالة، ومن خاللها فقط يمكن إلسرائيل أن تحقق 

 السالم واألمان".



 
 
 
 

 

 22 ص             5047 العدد:             9/30/2019السبت  التاريخ: 

                                    

وأشار إلى أن "هؤالء الساسة الهستيريين في إسرائيل يجدون لهم أتباعا ومؤيدين، سواء في الحكومة 
يار العسكري في غزة، واعتماد الحل العسكري أو المعارضة، مما يجعلني أطالب كل من يدعو للخ

فقط، بالنظر إلى األثمان التي دفعها اإلسرائيليون من الحروب التي خاضوها في مراحل سابقة، رغم 
 أننا نتحدث عن الجيش اإلسرائيلي، وهو أحد أهم وأقوى الجيوش في الشرق األوسط".

عن التهديدات الفلسطينية على حياتهم، وأوضح أن "أحقية مستوطني غالف غزة بأن يعيشوا بعيدا 
وإحراق حقولهم الزراعية، ال يعني بالضرورة التسليم بالكالم المتداول بين اإلسرائيليين حول حصرية 
الحسم العسكري مع غزة، وال يجب أن يبقى اإلسرائيليون أسرى هذه الفرضية، ألن الحل القائم في 

 ونتائج تدميرية". ساحة المعركة يضمن لنا فقط مستقبال داميا

 29/9/2019، "21موقع "عربي 

 

 جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إوران .30
حذر جنرال إسرائيلي رفيع المستوى، من الصورة القاتمة التي يمكن أن تصل : أحمد صقر -21عربي

ا والعراق، مؤكدا أن إلى حافة الحرب في الصراع ضد إيران، التي تحاول تثبيت تواجدها في سوري
 المعركة بين الحروب ستكون "أكثر تفجرا من الماضي".

وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير أعده معلقها العسكري يوآف ليمور، أن "وظيفة رئيس دائرة 
البحوث في شعبة االستخبارات العسكرية )أمان( التي يرأسها الجنرال درور شالوم، أن يكون قلقا، 

 الفترة األخيرة نجده قلقا أكثر من أي وقت مضى". ولكنه في
وقال شالوم في مقابلة خاصة مع الصحيفة: "أتلمس في اآلونة األخيرة صورة قاتمة للغاية"، مضيفا 
أنه "في السنة والنصف األخيرتين رفعت النبرة بشأن مستوى االحتمال الكامن في التفجر، فالواقع 

 ونراه يتفاقم".أكثر تعقيدا مما كان في الماضي، 
وتحدث الجنرال عن حالة "التفجر" في كافة الجبهات، وأكد أن "األمر في النهاية يتعلق بإيران؛ فمن 
البرنامج النووي اإليراني، وحدت سعيها تثبيت تواجدها في سوريا والعراق ومحاوالتها نقل أسلحة 

 متطورة، وصواريخ دقيقة لحزب هللا في لبنان".
حيال إيران في التفافة خطيرة، ويتعين علينا أن نقبض على الدفة بقوة شديدة"،  وقال: "نحن نتواجد
 على حد وصفه.

 29/9/2019، "21موقع "عربي 
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 الموافقة على زيادي عدد أيام جلسة االستماع القضائية لنتنياهو .31
أفيحاي وافق المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

ماندلبليت، اليوم األحد، على طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو، بزيادة 
 عدد أيام جلسة االستماع القضائية من يومين إلى أربعة.

المتعلق بتقديم نتنياهو مصالح  4000وستبدأ األربعاء والخميس أولى الجلسات للحديث عن ملف 
 والال شاؤول ألوفيتش، مقابل تحسين صورته إعالمًيا. لمالك شركة بيزك وموقع

المتعلق بتسهيل مهام لرجال  1000فيما سيعقد األحد واالثنين المقبلين جلسات للحديث عن ملفي 
المتعلق باتصاالته مع مالك صحيفة  2000أعمال مقابل الحصول على منافع خاصة، وملف 
ية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغط

 "يسرائيل هيوم" المنافسة.
 29/9/2019القدس، القدس، 

 

 السلطات المصرية تعيد السائح اإلسرائيلي التائه .32
تل أبيب: أعادت السلطات المصرية السائح اإلسرائيلي الشاب، الذي اختفى طيلة األسبوع الماضي 

 لى الحدود مع ليبيا.في المنطقة الصحراوية الغربية، ع
عامًا(، الذي يقوم بزيارة للمناطق الصحراوية في  26وقالت عائلة السائح الشاب أفيف سلوبودكين )

مصر منذ مطلع الشهر الحالي، إن ابنهم عاد إلى بيته وأهله سالمًا، أمس )األحد(، من دون أن 
 يفسروا سبب اختفائه وكيفية عودته. 

 30/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 مخطط لترحيل عشرات آالف الفلسطينيين من الخليل والضفة .33
، في «)بتسيلم( -مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتل ة »تل أبيب: حذر 

عامًا لترحيل عشرات ألوف من مدينة الخليل ومن  25تقرير جديد له، من مخطط يجري تطبيقه منذ 
ها المستوطنون، ويسعون لمصادرتها من أصحابها الشرعيين بلدات وقرى أخرى يطمع في

الفلسطينيين، وتهويدها، وتحويلها إلى بؤر استيطانية. وقالت إن حكومات إسرائيل كلها شريكة في 
هذا المخطط وتطبيقه، بمن في ذلك السياسيون من اليسار والوسط، وكذلك الجيش والمخابرات وحتى 

 الجهاز القضائي.
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مناطق دمار حضري، ناتج عن »ما يجري في الخليل وهذه المناطق الفلسطينية بـووصف المركز 
مستوطن في قلب مدينة فلسطينية  700العبثية الكامنة في قيام كتائب الجنود بخدمة حفنة تتألف من 

 «.ألف نسمة 200يسكنها أكثر من 
ألمني: السياسة اإلسرائيلية تحت الغطاء ا»وأظهر تقرير المركز اإلسرائيلي المذكور، الصادر بعنوان 

، كيف تتشبث إسرائيل بالذرائع األمنية لتنفيذ «في الخليل كوسيلة للنقل القسري لسكانها الفلسطينيين
سياسة في وسط المدينة القديمة جعلت حياة السكان الفلسطينيين غير محتملة، في سبيل جعلهم 

فصل عنصري متطرف )أبرتهايد( تنفذه  يهجرون المدينة. ويقول إن هذه السياسة تستند إلى نظام
، عندما نفذ الطبيب اليهودي 1994فبراير )شباط(  25عامًا، وعمليًا، منذ  25إسرائيل في المدينة منذ 

المستوطن في مستعمرة قريات أربع، باروخ غولدشتاين، مذبحته بحق المصلين المسلمين في الحرم 
آخرين )وأكملت قوات االحتالل المذبحة يومها شخصًا وجرح عشرات  29اإلبراهيمي، وقتل منهم 

 فلسطينيًا آخرين، لدى خروجهم لالحتجاج(. 20فقتلت 
نظام الفصل في الخليل يعتمد على مجموعة من القيود على الحركة التي تخلق »ويوضح التقرير أن 

على  منطقة مفصولة عن بقية أجزاء المدينة، يمنع فيها بشكل مطلق، تحرك الفلسطينيين سيراً 
 22األقدام أو بالسيارات. ومن أجل تطبيق هذا النظام، أقام الجيش في منطقة محدودة ما ال يقل عن 

، «إغالقًا ماديًا من مختلف األنواع، التي تقصي الفلسطينيين عن شوارع مدينتهم 64نقطة تفتيش و
ازل القديمة التي في الخليل، من المستحيل تجاهل الدمار الوحشي الذي خلفه إغالق المن»ويضيف: 

من شارع الشهداء، الذي كان سابقًا المركز  -تعود إلى الحقبة المملوكية في )مسار المصلين( 
التجاري الصاخب في جنوب الضفة الغربية، والذي تم إفراغه تمامًا من سكانه ومن المنازل المهجورة 

طنة عن بقية أجزاء المدينة، كما ال يمكن تجاهل عشرات الحواجز التي تعزل المستو  -على امتداده 
والتي يجري تحسينها كما لو كانت قالعًا من العصور الوسطى، وغمرها بالكاميرات والتقنيات 

 «.المتقدمة للتعرف على الوجوه
ال يزال هناك فلسطينيون ينجون من نظام الفصل الوحشي. لكن أعدادهم تتناقص »ويبين التقرير أنه 

في المائة منذ توقيع  45ان الخليل الخاضعين للسيطرة الفلسطينية بنسبة تدريجيًا. فبينما زاد عدد سك
ألفًا، اليوم، انخفض عدد السكان في  166إلى  1997ألفًا، في عام  115اتفاقية الخليل، أي من 

ألف نسمة. ويقول جميع الفلسطينيين  34ألفًا إلى  35المنطقة الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية من 
األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، تقريبًا، إنهم لو تمكنوا من ذلك، لكانوا قد هجروا الذين بقوا في 

منذ فترة طويلة مدينة األشباح التي سجنتهم فيها إسرائيل. قوات األمن تدير حياتهم، وكل عمل يومي 
ة، زيارة المشي إلى العمل أو المدرس -يقومون به، يشتق من طابور االنتظار واإلهانة على الحواجز 
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األقارب المتبادلة، المناسبات العائلية وحتى التسوق. يضاف إلى ذلك العنف اليومي للجنود والشرطة 
 «.والمستوطنين الذين يكادون يحصلون دائمًا على الحصانة

عمليات تفتيش مهينة، اقتحامات »ويستعرض التقرير قائمة تدابير القمع المألوفة، على النحو التالي: 
يوت واعتقاالت ألسباب واهية؛ في الخليل، يتم تقديم هذه القائمة للسكان الفلسطينيين ليلية للب

، كما وصفه في عام «إفراغ الخليل من العرب»ويهدف نظام الفصل هذا إلى «. بجرعات متزايدة
يوجد له تعريف واضح في القانون »حجاي ألون، مساعد وزير األمن السابق عمير بيرتس. و 2007

 «.الدولي: النقل القسري للسكان المدنيين وهو ما يعادل جريمة حرباإلنساني 
قليل من هذا العمل »ويتهم التقرير ألوف القادة اإلسرائيليين بالمسؤولية عن هذا الترحيل. ويقول: 

يجري في الخفاء، والكثير منه يحدث على المأل. وتشارك أيدي الكثير من اإلسرائيليين في ذلك؛ 
عليا على مختلف أجيالهم؛ كبار قادة الجيش واألمن؛ ورجال النيابتين العسكرية قضاة المحكمة ال

 «.والمدنية؛ وبالطبع، السياسيون من اليمين واليسار
 30/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 مستوطن يقتحمون باحات األقصى 200   .34

أسهم عضو الكنيست اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح يوم األحد، على ر : القدس المحتلة
المتطرف "ايهودا غليك"، باحات المسجد األقصى بالمبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات 

مستوطن اقتحموا األقصى،  200وذكرت مصادر مقدسية أن نحو  وشرطة االحتالل الخاصة.
وشهد المسجد  .وتجولوا في باحاته برفقة حاخامات بشكل استفزازي، والتقطوا صورًا لعدة أماكن بها

تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس الذين تصدوا لالقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية 
 في الباحات.

 29/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تعلن سلسلة إغالقات على الضفة وغزي بسبب األعياد اليهودية "إسرائيل" .35
يًا شاماًل )إغالق شامل( على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارًا من رام هللا: فرضت إسرائيل طوقًا أمن

منتصف ليلة أمس حتى منتصف ليلة الثالثاء بمناسبة األعياد اليهودية. وقالت ناطق باسم الجيش 
اإلسرائيلي إنه لن ُيسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إال في الحاالت اإلنسانية، وبعد مصادقة منسق 

 لمناطق.األعمال في ا
 29/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 الحركة اإلسالمية تدعو للرباط باألقصى لحين انتهاء األعياد اليهودية .36

دعت الحركة اإلسالمية في بيت المقدس مساء السبت، أهلنا وشعبنا وأبناءنا في  القدس المحتلة:
في المسجد األقصى المبارك  القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى مزيد من الحشد والرباط والثبات

 اعتباًرا من يوم غد األحد وحتى انتهاء موسم األعياد اليهودية.
وقالت الحركة اإلسالمية في بيان صحفي، إن هذه الدعوة للرباط باألقصى تهدف إلى تفويت الفرصة 

عاءات مزعومة في المسجد المبارك، داعية قيا دات أمام االحتالل لمخططه بثبيت واقع جديد واد 
مة المرابطين باألقصى والمدافعين عنه.  القدس ومرجعياتها الوطنية الدينية ألن يكونوا في مقد 

النتفاضة  19وأشارت إلى أن هذه الدعوات اليهودية القتحام األقصى تأتي متزامنة مع الذكرى الـ
ئيل شارون، األقصى، التي اندلعت في أعقاب اقتحام رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي األسبق أر 

الفتة إلى أن "االحتالل لم يتعل م من دروس هذه االنتفاضة التي كادت تعصف بدولة الكيان 
 الغاصب".

 28/9/2019، فلسطين أون الون
 

 المطران عطا هللا حنا: القدس في خطر غير مسبوق  .37
رثوذكس، إن قال المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األو  ”:القدس العربي“ -الناصرة

القدس تعيش حالة خطيرة غير مسبوقة، داعيا لتصعيد التكافل معها. وأعرب عن تضامنه مع 
 الصحافيين الفلسطينيين أمام انتهاكات واعتداءات االحتالل مشددا على قدسية حق العودة.

 وفي حديث لوفد من بيت لحم زار القدس األحد، لفت المطران حنا أن هناك أكثر من عشرين ألف
منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة مما يثقل على حياة المقدسيين ويجعلهم دوما في معركة مستمرة 

 ومتواصلة من اجل صمودهم وبقائهم في عاصمتهم الروحية والوطنية.
 30/9/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ارتفاع االستثمارات الفلسطينية في الخارج وثبات االستثمار الخارجي في فلسطين .38

وسلطة النقد، ووزعت  لرإحصاء"األيام": اظهر احدث المسوح المشتركة للجهاز المركزي  -رام هللا 
، 2019نتائجه، أمس، ارتفاعا في االستثمارات الفلسطينية في الخارج، في الربع الثاني من العام 
لمجمل  قابلها ثبات في االستثمارات الخارجية في فلسطين، اضافة الى ارتفاع الدين الخارجي

 القطاعات االقتصادية.
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واشارت النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات االقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين 
االلتزامات  –وأرصدة االستثمارات األجنبية الموظفة في االقتصاد الفلسطيني )األصول الخارجية 

مقارنة مع  %11، بارتفاع بلغت نسبته 2019مليار دوالر نهاية الربع الثاني  1.921األجنبية( بلغ 
 الربع السابق.

مليار دوالر في نهاية  7.255وبلغ اجمالي أرصدة أصول االقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 
، %19، واستثمارات حافظة %5، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2019الربع الثاني 

، أما %8، وأصول احتياطية %68ودائع، وإيرادات المقاصة( واستثمارات أخرى )أهمها العملة وال
من إجمالي األصول  %60على المستوى القطاعي، فقد شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 

 الخارجية لالقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية )االلتزامات( على االقتصاد الفلسطيني )أرصدة 

، 2019مليار دوالر في نهاية الربع الثاني  5.334غير المقيمين المستثمرة في فلسطين( حوالي 
، واستثمارات أخرى )أهمها %15، واستثمارات حافظة %53توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 

. وعلى المستوى القطاعي، شكلت االستثمارات األجنبية في %32القروض والودائع من الخارج( 
 من إجمالي الخصوم األجنبية على االقتصاد الفلسطيني. %39طاع البنوك حوالي ق

وأشارت النتائج األولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية الفلسطينية 
مقارنة مع  %3بارتفاع بلغت بنسبة  2019مليار دوالر في نهاية الربع الثاني  1.729قد بلغ حوالي 

، %36، وقطاع البنوك بنسبة %61ع السابق، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة الرب
والقطاعات األخرى )الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات األهلية، 

 .%1، واالقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة اقل من %2واألسر المعيشية( بنسبة 
  30/9/2019م، رام هللا، األيا

 
 "هيئة األسرى" تحذر من تفاقم الوضع الصحي لألسير المريض كمال أبو وعر .39

حذَّرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم االثنين، من مواصلة سياسة االهمال الطبي : رام هللا
ليا في سجن عاما( من مدينة قباطية في جنين، والقابع حا 46بحق األسير المريض كمال أبو وعر )

 "جلبوع".
 6، ومحكوم بالسجن 2003وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن األسير أبو وعر المعتقل منذ عام 

عاما، يعاني من مرض السرطان في الحلق، ومن تكسر صفائح الدم، وحالته الصحية  50مؤبدات و
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عات عالجية تتدهور بشكل ملحو ، دون ان تقدم له إدارة سجون االحتالل أية أدوية أو جر 
 متخصصة لمرضه.

وأكدت أن المماطلة في إعطائه الجرعات أو العالجات الالزمة قد يؤدي الى فقدان صوته في الوقت 
 القريب.

 30/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 معلم في العالم 100مدرس فلسطيني ضمن أفضل  .40
لتربية والتعليم، اليوم، فوز المعلم إياد أحمد السوقي من أعلنت وزارة ا -"القدس" دوت كوم -رام هللا

معلم في العالم، في حفل أقيم بالهند؛ بمشاركة  100مدرسة ذكور جنين األساسية بجائزة أفضل 
كما أعلنت "التربية" حصول الطالب جاد صالح من مدرسة ذكور جنين  دولة. 70معلمين من 

م العديد من المنتجات في مجال التكنولوجيا؛ والتي األساسية على لقب "الطالب السفير" بعدم ا قد 
 تساعد في إنتاج ألعاب تعليمية وموضوعات تفاعلية في كافة التخصصات.

 29/9/2019القدس، القدس، 
 

 االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي بحجة األعياد اليهودية .41
يمي الشريف أمام المصلين، الرأي: تستمر سلطات االحتالل بإغالق، الحرم اإلبراه-ضفة المحتلة

غدا وبعد غد؛ بحجة األعياد اليهودية، وخالل هذين اليومين، يتيح االحتالل للمستوطنين استباحة 
 الحرم بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلون من الدخول إليه.

 29/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 ج بسبب التعذوب في السجون اإلسرائيليةأسير فلسطيني بوضع صحي حر  .42
طالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية امس السلطات اإلسرائيلية باإلفراج الفوري عن أسير  -القدس

فلسطيني، تقول إنه تعرض للتعذيب خالل التحقيق معه بزعم قيادته لخلية نفذت عملية ضد أهداف 
 إسرائيلية الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة.

نطالب باإلفراج الفوري عن سامر “قالت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان في بيان و 
العربيد للمباشرة في تقديم العالج الالزم له والتذكير بأن كل اعتراف يؤخذ تحت التعذيب يجب أن 

 ”.يكون باطال
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ألمن الداخلي اإلسرائيلي عاما( هو أحد الفلسطينيين الثالثة الذين أعلن جهاز ا 44وسامر العربيد )
ليل السبت اعتقالهم لالشتباه بوقوفهم خلف تفجير قنبلة محلية الصنع بالقرب من ” الشين بيت“

 مستوطنة دوليف في الضفة الغربية وأدت إلى مقتل شابة إسرائيلية في آب/أغسطس.
 30/9/2019الغد، عم ان، 

 

ل سرقة المستوطنين لمحصول الزيتون  .43  غرب نابلس جيش االحتالل يسه 
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المزارعين الفلسطينيين، يوم األحد، من : نابلس ــ سامر خويرة

الوصول إلى أراضيهم في قرية دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية، وسط مخاوف من كون 
 هذه الخطوة اإلسرائيلية تهدف إلى تسهيل قيام المستوطنين بسرقة محصول الزيتون.

وأوضح المزارع مهدي نوفل، من قرية دير شرف لـ"العربي الجديد"، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
حالت منذ ساعات الصباح الباكر اليوم دون وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم القريبة من 

ل عملية مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي القرية والقرى الفلسطينية المجاورة، لتسهي
 سرقة ثمار أشجار الزيتون.

 29/9/2019، العربي الجدود، لندن

 

 حركة المقاطعة تستنكر سماح قطر باستضافة العبين إسرائيليين .44
استنكرت حركة المقاطعة في فلسطين، يوم األحد، السماح لالعبين إسرائيليين للمشاركة في  :غزة

وأكدت الحملة في بيان لها، رفضها  في دولة قطر. بطولة العالم أللعاب القوى، التي تنظم لهذا العام
 للتطبيع الرياضي مع االحتالل. معبرًة عن صدمتها إزاء هذا الموقف من قطر.

 29/9/2019القدس، القدس، 
 

 من سكان غزي تحت خط الفقر % 85الخضري:  .45
المائة من في  85رام هللا: أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن 

سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار واإلغالق اإلسرائيلي وتدهور الحالة 
في المائة معدل البطالة بين  65دوالر كحد أقصى، و 2االقتصادية، فيما معدل دخل الفرد اليومي 

 فئة الشباب.
العمل  ألف عامل عاطل عن 300وشدد الخضري في تصريح صحافي صدر عنه أن أكثر من 

 بسبب تردي األوضاع االقتصادية، فيما تزيد هذه القائمة بشكل يومي بسبب توقف مشاريع أساسية.
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في المائة من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، فيما يشهد  100وأشار الخضري إلى أن 
طر القطاع بشكل يومي إغالق محال تجارية أو شركات أو مصانع جراء األوضاع االقتصادية األخ

منذ سنوات. ولفت إلى وجود نقص شديد في السيولة، فيما القوة الشرائية تتناقص يومًا بعد يوم، 
 وحالة من الجمود االقتصادي على كل الصعد والمستويات.

 30/9/2019الدستور، عم ان، 

 
 لمشاريع تنموية في فلسطينصندوقا األقصى والقدس: خمسون مليون دوالر  .46

دوق السعودي يوسف البسام، إن اللجنة اإلدارية لصندوقي األقصى قال مدير عام الصن :جدة
الذي عقدته في مدينة جدة السعودية، مبلغ خمسين  76والقدس اعتمدت خالل اجتماعها السنوي الـ 

 مليون دوالر لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في فلسطين.
 29/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 : المغرب ورفض "صفقة القرن" لمغربيةرئيس الحكومة ا .47

، إن  ملك البالد باعتباره في خطاب له قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني: الرباط
رئيسًا للجنة القدس التابعة لمنظمة "التعاون اإلسالمي"، "ال يمكنه قبول محاوالت التصفية التي 

كية يضع مدينة القدس، عبر خطة اإلمالءات األمر تتعرض لها القضية الفلسطينية، وفي الصدارة و 
 المعروفة إعالميا بـصفقة القرن".

 29/9/2019، العربي الجدود، لندن
 

 وزير خارجية االمارات وهنئ بالسنة العبرية  .48
 ، وقدهنأ وزير خارجية االمارات اليهود بالسنة العبرية عبر تغريدة نشره عبر موقع تويتر :رام هللا
وقدم له التهنئة وتمنى له الصحة  ،جيسون غرينبالت على ذلكلرئيس األمريكي مستشار اشكره 

 والسعادة والسالم.
 29/9/2019، القدس، القدس

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 31 ص             5047 العدد:             9/30/2019السبت  التاريخ: 

                                    

 عملية جراحية في غزي 130قافلة طبية قطرية ستجري  .49
أطلق الهالل األحمر القطري قافلة طبية جراحية في قطاع غزة للتخفيف  نورالدين قاللة: - الدوحة
تستهدف القافلة دعم كما  عاناة المرضى الفلسطينيين هناك وذلك بالتعاون مع نظيره الفلسطيني.من م

 عملية جراحية على مدار أسبوعين. 130الجراحات التخصصية في غزة، من خالل إجراء 
 29/9/2019، القدس العربي، لندن

 
 الحاليستعلن قبل نهاية العام األمريكية فريدمان: خطة السالم  .50

ديفيد فريدمان إنه سيتم اإلعالن عن خطة  "إسرائيل"قال السفير األمريكي في : )د ب أ( -هللارام 
مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"  أضاف فيو  السالم األمريكية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.

الخطة(.. نريد  اإلسرائيلية، "نريد نشرها في بيئة تكون فيها حكومة قادرة على التفاعل معها )أي مع
التعامل مع حكومة قائمة، حتى تكون في وضع يسمح لها بالتفاعل واالستجابة والحديث معنا 

: "لست متشائما مثلكم بشأن رد الئقافأجاب ، للخطةالرفض الفلسطيني المسبق  أما ما يعني بشأنها".
تعطش لمقترح يقدم حال الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك االحتمال ... أعتقد أن العالم م

 واقعيا للصراع المستمر منذ مئة عام أو أكثر".
 29/9/2019، القدس، القدس

 
 ألونروا: المعطيات تشير إلى تجدود تفويض الوكالةالمستشار اإلعالمي ل .51

ن أكشف المستشار اإلعالمي لوكالة االونروا عدنان أبو حسنة، : ليلى خالد الكركي -عمان 
شير إلى أنه سيتم تجديد التفويض للوكالة في األول من كانون االول المقبل لمدة ت"المعطيات اآلنية 

 ."ثالثة سنوات
والتي تنتمي اليها  + الصين 77عشرات الدول تؤيدنا في مواقفنا، وفلسطين ترأس مجموعة " وأضاف:

 ."ثابتةونحن لسنا قلقين من عملية التفويض؛ فالتفويض سيسير بخطوات  ،1976فلسطين منذ العام 
 30/9/2019، الدستور، عم ان

 
 تمويل إضافي لألونروا في مؤتمر المانحين في نيويوركمليون دوالر  118 .52

ونروا، األمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، أن وكالة  أعلن رئيس دائرة شؤون الالجئين في: رام هللا
مليون  118يقدر بـ  قت تمويالتلموضحًا أنها   تلقت تمويال إضافيا في مؤتمر المانحين في نيويورك.

مليون يورو  20مليون يورو وفرنسا  20مليون دوالر واالتحاد األوروبي  50السعودية . إذ قدمت دوالر
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البالغ ، ميزانيتها االعتيادية سيساهم في سد العجز المالي في مما ،وايرلندا واإلمارات وتركيا واليابان
 مليون دوالر. 120

 28/9/2019، القدس، القدس
 

 مليون دوالر 89أبو حسنة: العجز المالي لألونروا تراجع إلى  .53
قال المتحدث باسم وكالة "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة: إن الوكالة  غزة/ جمال غيث:

انخفاض العجز المالي الذي مؤكدًا  حصلت على تبرعات وتعهدات مالية جديدة لدعم موازنتها.
مليون دوالر، مشيرا إلى أن بعض التبرعات التي  89ليون دوالر إلى م 120من  الوكالةتعاني منه 

 أعلن عنها خالل مؤتمر كبار المانحين الذي عقد في نيويورك، الجمعة الماضية، ليست بالجديدة.
وأشار إلى أن العديد من الدول أعلنت عن تبرعاتها لصالح سد العجز المالي في ميزانية "أونروا" 

 للعام الجاري.
 28/9/2019، ين أون الونفلسط

 
 ونروا أل تضغط لعرقلة دعم أوروبي لي "إسرائيل" .54

ينتظر أن تصوت لجنة الموازنة في البرلمان األوروبي في بروكسل، صباح غد الثالثاء، على اقتراح 
مليون يورو  100قدمته عضو عن المجموعة الديمقراطية المسيحية، من أجل حجز مساعدات بقيمة 

، وما تبقى من العام الجاري، على خلفية 2020ونروا في عام األاألوروبي إلى وكالة يقدمها االتحاد 
 هووكشف نائب رئيس بعثة فلسطين في بروكسل، عادل عطية، أن االقتراح  ما سم ته سوء إدارة.

نتيجة جهود يبذلها اللوبي اإلسرائيلي من أجل تعليق المساعدات التي يقدمها االتحاد للسلطة 
 ة، وفرض حصار مالي على السلطة.الفلسطيني

 30/9/2019، الخليج، الشارقة
 

 ترامب لليهود: ال أريد حربًا مع إوران  .55
أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة : )وكاالت(

قفها الصارم تجاه في البالد بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، أن الواليات المتحدة ستستمر في مو 
 لكنها ال تتطلع إلى الحرب. إيران
  

 29/9/2019، الخليج، الشارقة
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 "اإلسرائيلي"في المفهوم األمني  .56
 يونس السيد

السابق جادي ايزنكوت، في مقابلة مع صحفية، قبل أيام قليلة، « اإلسرائيلي»ما كشفه رئيس األركان 
، وأن بإمكانها شن حرب مفاجئة دون أن يدرك ليس لديها قوانين أو ثقافة حرب« إسرائيل»عن أن 

أحد كيف حدث ذلك، وأنها كانت على وشك الدخول في حرب مع قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، 
يعد خليطًا من التضليل المتعمد والحرب النفسية، ويجافي تاريخ الصراع واألسس التي قامت عليها 

 نفسها.« إسرائيل»
ت يعلم أنه ال يقول الحقيقة عندما يتحدث عن ثقافة الحرب، من وزن ايزنكو « إسرائيلي»جنرال 

إسرائيل دولة ال يمكن االنتصار عليها، »ويدخل في صميم التضليل والحرب النفسية؛ عندما يقول: 
، وهو في هذا المقام يحاول إدانة «وال توجد قدرة لالنتصار عليها، وليفسر كل واحد ذلك كيفما يفهم

الخارقة، خصوصًا عندما يشير إلى أن « إسرائيل»مما يحاول إظهار قدرات قيادته السياسية أكثر 
جيشه كان على وشك الدخول في حرب مع غزة قبل أسبوعين، ومع لبنان قبل نحو شهر، من دون 

« المجلس الوزاري المصغر»أن يكشف األسباب التي حالت دون ذلك، باستثناء الحديث عن أن 
المستوى المهني )األمني(، واضطر إلى التراجع؛ بعد تدخل أجهزة  اتخذ قرارًا بذلك من وراء ظهر

يرى في ذلك فشاًل كبيرًا للقيادة، التي لم تتبن »األمن والمستشار القضائي للحكومة، الفتًا إلى أنه 
حتى يومنا هذا أية وثيقة من بين عشرات الدراسات التي ُكتبت في مجالي المفهوم األمني والسياسة 

 «.األمنية
، فانه خالفًا لما يقوله ايزنكوت ال يوجد أصاًل لدى «اإلسرائيلي»بالعودة إلى المفهوم األمني و 
« اإلسرائيلي»نفسها ولدت من رحم الحروب، و« إسرائيل»سوى ثقافة الحرب؛ ذلك أن « إسرائيل»

تباره العادي نشأ وترعرع في ظل هذه الثقافة، وهو ال يعلم شيئًا عن السالم؛ ألن كل ما يمكن اع
تحقق عبر الحروب، وليس من خالل السالم، ناهيك عن ثقافة شحن « إنجازات إسرائيلية»

المهاجرين والمستوطنين االستعماريين التي تبناها قادتهم األوائل )هيرتسل وجابوتنسكي وغيرهم( 
مار والقائمة على نفي اآلخر والغطرسة واالستعالء على المحيط بما يقتضيه ذلك من قتل وخراب ود

وتهجير للفلسطينيين، وارتكاب مجازر جماعية بحقهم، على قاعدة أن العربي متوحش وغدار وغير 
أما «. العربي الجيد هو العربي الميت»مؤتمن، وبالتالي يجب قتله بأي ثمن، فبالنسبة لجولدا مئير 

صديقي »تابه ، يقول يوري افنيري في ك«اإلسرائيليين»السالم فقد ظل مفهومًا ضبابيًا بالنسبة ل
، تحدثت «تل أبيب»بعد معاهدة كامب ديفيد، ذهبت إللقاء محاضرة في كيبوتس قرب «: »العدو

فيها عن السالم وعن عالقات اقتصادية وشرق أوسط مزدهر.. وعندما انتهيت وقف شخص ضخم 
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هودا يشبه سائق دبابة، فقال.. يعني إنك تريد باختصار أن نتنازل عن ثروة سيناء النفطية وعن ي
الحديث «. والسامرة )الضفة الغربية( وعن قطاع غزة وهضبة الجوالن مقابل ماذا.. قصاصة ورق؟!

ومفهومها األمني، والذي يتناقض « اإلسرائيلية»يطول هنا، ولكن هذا يعد جزءًا من ثقافة الحرب 
 تمامًا مع ادعاءات ايزنكوت.

  30/9/2019الخليج، الشارقة، 
 

 سطينيينسيناريو انتخابات الفل .57
 نبيل عمرو
الجديد والالفت في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، إعالنه أنه 
سيدعو إلى انتخابات عامة فور عودته إلى أرض الوطن، والمتوقع أن يحدد موعدًا نهائيًا لهذه 

 االنتخابات.
اء الفلسطينيين أصحاب القرار عندهم دافع اإلعالن عن شأن داخلي أمام منبر عالمي هو لوم أصدق

على عدم إجراء انتخابات عامة لسنوات طويلة، دون تفهم للذريعة الوحيدة التي تساق لعدم إجرائها 
وهي االنقسام، مع أن هنالك اجتهادًا منطقيًا مفاده أن معالجة االنقسام تكون أكثر فاعلية من خالل 

يون أكثر من اثنتي عشرة سنة وهم يراوحون داخل دائرة االنتخابات، خصوصًا بعد أن أهدر الفلسطين
االنقسام ولم تكن النتيجة مجرد فشل في إنهائه، بل بلغ األمر حد تحوله إلى انفصال، وهذا أخطر 
بكثير على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية والنضال الوطني من أي أمر آخر. أثار إعالن 

لها الفلسطينيون ومن هم على صلة بأزماتهم؛ هل ستكون الرئيس عباس مجموعة من األسئلة يتداو 
االنتخابات في الضفة فقط، حيث سلطة عباس تمتلك إمكانية اتخاذ القرارات وتنفيذها على هذا 

 الصعيد؟
هل ستكون القدس مشمولة بهذه االنتخابات أم أن إسرائيل التي تواصل منع األنشطة الفلسطينية فيها 

 ستمنع إجراءها؟
 لح االنتخابات العامة يعني التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني؟وهل مصط

 وأين غزة حماس من هذه االنتخابات؟
وهل ستتم بعد حوار قد يستغرق سنوات بين الفصائل التي يبدو جليًا أنها تفضل بقاء الوضع على 

 حاله دون الدخول في اختبار قوة، ستخسر فيه حتمًا إذا ما جرت انتخابات عامة؟
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ن الخطأ وانعدام الجدوى لو دخلنا في جدل حول كل سؤال، وكيف نتوصل إلى خالصات حاسمة م
بشأنه، فمثل هذه األسئلة وبفعل التجربة التي زاد عمرها على ثالث عشرة سنة استهلكت جداًل بين 

 الفصائل التي ما نجحت ولو مرة واحدة في بلوغ خالصات محددة لجدلها الدائم حول أي أمر.
 مجدي والفعال والحاسم هو اعتماد السيناريو التالي:إن ال

أواًل: يصدر الرئيس عباس باسمه شخصيًا بصفته الرئيس، أو باسم منظمة التحرير أو باسم السلطة 
قرارًا بتحديد موعد نهائي إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، وتأجيل انتخابات منظمة التحرير 

 مكانيات عملية إلجرائها في تجمعات الشتات الفلسطينية.خارج الوطن إلى حين ظهور إ
ثانيًا: أن تتم االنتخابات العامة وفق نظام النسبية الكامل ما يتيح لكل الفلسطينيين، وخصوصًا 
الغزيين والمقدسيين، الترشح والتصويت، وفي حال ظهور معوقات أو رفض من قبل االحتالل أو أي 

ية تضمن للغزيين والمقدسيين شراكة في التركيبة البرلمانية، إذ سيكون فريق فلسطيني فإن نتائج النسب
أن تتضمن كل قائمة مرشحين غزيين ومقدسيين يتناسب عددهم مع  -وطنيًا وأخالقيًا  -مهمًا 

 حجمهم في الوطن.
ممثلة ثالثًا: وإلى أن تتم االنتخابات العامة في الموعد المحدد بصورة نهائية، فبوسع الشرعية الوطنية 

بمنظمة التحرير ورئيسها تأسيس لجنة وطنية عليا وظيفتها إقناع جميع القوى بالمشاركة في 
االنتخابات وعدم مقاطعتها مع إقرار موقع من قبل الجميع باحترام نتائج االنتخابات مهما كانت، 

 واعتبار ذلك التزامًا وطنيًا ال فكاك منه.
ة اتخاذ كل اإلجراءات الملزمة لضمان نزاهة وشفافية رابعًا: تتولى لجنة االنتخابات المركزي

 االنتخابات والعمل تحت سقف إشراف عربي ودولي كثيف يعزز صدقية االنتخابات ونتائجها.
خامسًا: منذ بداية الحديث عن االنتخابات العامة، بدا أن ظالاًل تخيم على الرئاسية، فهل هي 

ير معلوم؟ األفضل أن تكون الرئاسية والتشريعية مشمولة بالعامة أم أنها مؤجلة حتى إشعار غ
متزامنة وإذا ما تغلبت وجهة النظر وفتح صاحبتها، التي تدعو إلى عدم تزامنها فلتكن الفترة الفاصلة 
بين التشريعية والرئاسية محدودة للغاية على أن يتولى التشريعي المنتخب تحديد موعد نهائي ملزم 

 لالنتخابات الرئاسية.
در الفلسطينيون وقتًا ثمينًا وطوياًل في حوارات ال طائل منها تحت عنوان إنهاء االنقسام، لقد أه

وأهدروا وقتًا ثمينًا كذلك في الجدل حول االنتخابات، هل تكرس االنقسام أم تنهيه؟ إال أن الدرس 
االنقسام إلى  المستفاد من هذه التجربة البائسة والفاشلة أن التعايش مع الوضع القائم أدى إلى تحول

انفصال؛ ما يجعل من االنتخابات العامة مخرجًا يتعين تجربته دون إعفاء الفلسطينيين من مسؤولية 
 توفير كل مستلزمات نجاحها.
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لم يعد مقبواًل التذرع بحجة واهية وغير منطقية تقول، وعلى مدى ثالث عشرة سنة، إن االنتخابات 
لذي رسخ االنقسام هو هجر االنتخابات وعزل الشعب تكرس االنقسام ألن التجربة أفادت بأن ا

الفلسطيني عن ممارسة دوره في السياسة والقرار، واستبدال حوارات عقيمة ال تسمن وال تغني من 
 جوع بذلك، فهل سنواصل هجر االنتخابات لمصلحة الحوارات العبثية؟

 األيام القادمة ستجيب.
 30/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"ام في أزمة النظ .58

 د. ناجي صادق شراب
، لها تداعيات خطرة، أبرزها غياب ظاهرة التوازن «اإلسرائيلية»النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات 

 واالستقرار السياسي والدخول في حالة من الفوضى السياسية.
تمال إجرائها في التي أجريت للمرة الثانية خالل خمسة أشهر واح« اإلسرائيلية»كشفت االنتخابات 

كل األحوال خالل فترة زمنية قصيرة في حال تم تشكيل الحكومة أم ال، عن عمق األزمة السياسية 
منذ نشأتها، « إسرائيل»فمن ناحية لم يعد النظام البرلماني الذي اعتمدته «. إسرائيل»التي تعانيها 

غيرات والتحوالت السريعة في بيئة قادرًا على احتواء األزمات ومسايرتها والتكيف مع المعطيات والت
 هذا النظام.

ومن ناحية أخرى هناك أزمة الشخصانية والفردانية التي باتت مسيطرة على الحياة السياسية، وسهولة 
أي قيادة تشكيل حزب أو قوة سياسية، وهذا ما يفسر لنا تعدد القوائم االنتخابية التي تتجاوز الثالثين 

في المئة  3.25على ذلك أيضًا النظام االنتخابي ونسبة الحسم وهي  في أي انتخابات. وما يساعد
لضمان التمثيل في الكنيست، والمعرفة المسبقة لبعض القوى عدم قدرتها الحصول على هذه النسبة، 

 فتدخل في مرحلة ابتزاز سياسي مع الحزب المسيطر.
بين األحزاب، فإنها وإن كانت كلها ومن ناحية ثالثة، وعلى الرغم من االتفاق األيديولوجي والسياسي 

تتفق على الموقف من التسوية السياسة ومن القضية الفلسطينية، لكنها مختلفة ومنقسمة تجاه 
القضايا الداخلية ما بين اليمين واليسار والوسط، ومن القضايا الدينية كالعمل والتجنيد وإجازة السبت 

إسرائيل »بين األحزاب العلمانية مثل حزب ليبرمان والمدارس الدينية، وهي السبب الرئيسي للخالف 
 ، الذي يرفض منح المتدينين هذه االمتيازات.«بيتنا
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رغم صدور قانون القومية اليهودي، فقد « إسرائيل»ومن ناحية أخرى هناك أزمة الهوية التي تعانيها 
يق شكل من العالقة فشلت في تحقيق االندماج بين الجماعات اليهودية المتعددة، كما فشلت في تحق

 بين المجتمعين اليهودي والعربي.
، وستفرض نفسها على أية انتخابات «اإلسرائيلية»هذه األزمات تلقي بظاللها على االنتخابات 

قادمة، ما يعني سيادة أزمة الدوران السياسي في حلقة مفرغة، رغم تكليف نتنياهو تشكيل حكومة 
 وأصبح في أزمة فعلية مع غياب مرحلة القيادة المؤسسة جديدة؛ ألن النظام السياسي بات متآكالً 

والتاريخية. وهذا ما كان يحلم به نتنياهو، إال أن تهم الفساد التي تالحقه والتي قد تنتهي به في 
 السجن وضعت حدًا ألحالمه.

من هذه األزمات تعبر عن نفسها في نتائج االنتخابات ذاتها، وفي التداعيات التي تترتب عليها. ف
منظور نتائجها يالحظ وعلى مدار االنتخابات األخيرة، والتي قبلها عدم قدرة أي حزب على تحقيق 
أغلبية تسمح له بتشكيل حكومة مريحة مستقرة، ومن ثم غياب ظاهرة األحزاب الكبيرة التي سادت 

استمرت على مدار أكثر من خمسة عقود. فحزب العمل بقيادة بن غوريون، « اإلسرائيلية»السياسة 
، عندما نجح الليكود بقيادة بيجين في كسر هذا 1977سيطرته على الحياة السياسية حتى عام

االحتكار ليدخل النظام في مرحلة الثنائية ثم مرحلة سيطرة الليكود، واآلن مرحلة السيولة، وتراجع 
زب أفيغدور هذه الظاهرة ليقرر مصير النظام حزب يملك ما يقارب الخمسة أو الثمانية مقاعد كح

 ليبرمان.
وهذه النتائج لها تداعيات خطرة، أبرزها غياب ظاهرة التوازن واالستقرار السياسي والدخول في حالة 

« اإلسرائيلية»من الفوضى السياسية، وبداًل من أن يكون النظام البرلماني أحد مصادر قوة السياسة 
 يمكن أن يتحول لنقطة ضعف.

لتكهن والتنبؤ بشكل الحكومة القادمة، وحتى لو تشكلت فستكون وهذه النتائج جعلت من الصعب ا
 رهينة األحزاب المشاركة فيها.

فكل جماعة تعطي أصواتها « اإلسرائيلي»لقد كشفت هذه االنتخابات انقسامًا واضحًا داخل المجتمع 
 للحزب الذي تنتمي إليه ما يعني تشتت األصوات، وبتعددها تتعدد القوى السياسة.

ر حصول أي حزب على األغلبية البرلمانية التي تسمح له بتشكيل حكومة موحدة مستقرة لقد تعذ
ودائمة. ويالحظ أيضًا أن الصوت العربي كلما توحد في إطار قائمة واحدة، كلما شكل أداة ضغط 

 .48على أية حكومة لتحقيق مطالب عرب 
حكومة بالتناوب بين الليكود و هناك سيناريوهات عدة متوقعة للحكومة من بينها سيناريو تشكيل 

تبدأ بنتنياهو وهو سيناريو مستعبد، أو سيناريو حكومة بالتناوب رئيسها غانتس « أزرق أبيض»
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وفرصتها ضعيفة، وسيناريو حكومة يمينية برئاسة نتنياهو ومشكلتها صعوبة توفير أغلبية من دون 
الدينية وهي ليست مستبعدة بحكم  ليبرمان، لكن ممكن تصور حل للخالفات بين ليبرمان واألحزاب

سيطرة اتجاهات اليمين وهي األكثر احتمااًل، أو حكومة برئاسة غانتس بدعم عربي دون مشاركة، 
وهو سيناريو مستبعد، وإما سيناريو حكومة بين الليكود وأزرق أبيض بدون نتنياهو والتناوب وهذا أمر 

انتخابات للمرة الثالثة وهو سيناريو يواجه صعوبات قائم، وأخيرًا سيناريو حل البرلمان والذهاب إلى 
كثيرة بسبب غياب التوافق وعدم وجود أغلبية تؤيده، وأخيرًا يبقى تشكيل حكومة يمين وهو السيناريو 

 األقرب. ويبقى السؤال حول تأثير هذه االنتخابات في القضية الفلسطينية وعملية التسوية.
  30/9/2019الخليج، الشارقة، 

 
 إما الوحدي أو حكومة الشلل الوطني… س اإلسرائيليالدر  .59

 يوسي بيلين
سنة )بالضبط( منذ إقامة حكومة الوحدة الوطنية بالتداول. ولما كان هذا وقتًا  35مرت حتى اآلن 

شهرًا التي تولى فيها شمعون بيرس رئاسة الوزراء،  25طوياًل، ولما كنت سكرتيرًا للحكومة في الـ 
 ن تكرار تلك الخطوة.فاني أود أن أحذر م

أتمنى ألنفسنا أن تكون الحكومة التي ستقوم في السنة القادمة حكومة حسم وليس حكومة عدم ثقة 
متبادلة وعدم قدرة حسم في أي موضوع. ستقوم الحكومة التالية بعد الدقيقة التسعين: األغلبية 

الديمقراطية، التي تتبناها، وعن الفلسطينية غربي األردن باتت منذ اآلن حقيقة. إسرائيل اليهودية و 
حق، بمعاييرها الديمقراطية، ال يمكنها أن تسمح لنفسها بفقدان األغلبية اليهودية واألخالق اليهودية 

 وقيمها الديمقراطية.
في السنوات األخيرة، يحدق خطر حقيقي بالعمودين الفقريين هذين للمجتمع االسرائيلي، وعندي أمل 

ن. سيكون من الصعب جًد تحقيق مثل هذا التغيير في إطار حكومة وحدة في أن يقع التغيير اآل
وتداول. مثل هذه الحكومة هي المخرج األخير حين ال تكون إمكانية أخرى إلقامة حكومة عادية 

 يحاول فيها المنتصر في االنتخابات تحقيق األهداف التي على أساسها انتخب.
، 41على  –قعدًا. والليكود، برئاسة اسحق شامير م 44، حصل المعراخ على 1984في انتخابات 

ولكن كتلة اليمين كانت أكبر. ظاهرًا كان يمكن لشمير أن يشكل حكومة ضيقة برئاسته، ولكن عيزر 
وايزمن، الذي تولى قبل ذلك منصب وزير الدفاع من الليكود ويعتبر واحدًا من خلفاء بيغن 

، رد ”(ياحد)“دور ليبرمان. فقد أقام حزبًا خاصًا به المحتملين، هو الذي أدى الدور الحالي الفيغ
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محاوالت شامير إلقناعه االرتباط به، ووافق، مع كتلة الوحيد يغئال هوروفيتس )وزير المالية السابق 
 في حكومة بيغن( باالنضمام إلى الكتلة المانعة مع المعراخ والمطالبة بالوحدة.

الشعب، بل ببساطة عدم قدرة المعراخ والليكود على لم تكن هذه رغبة في إصالح الشقوق وتوحيد 
 إقامة الحكومتين اللتين أرادا حقًا إقامتهما.

 97وزيرًا، كثيرون منهم بال وزارة( وائتالف من  25كانت هذه هي الحكومة األكبر منذ قيام الدولة )
في حينه على  نائبًا. وكمن كان الممثل الرسمي للحكومة، شعرت بالنقص الحقيقي للمعارضة وخفت

مستقبل ديمقراطيتنا، إذا ما بقي مثل هذا المبنى على حاله على مدى سنوات طويلة. في تلك الفترة 
وجدت فكرة الكابنت. وكانت الفكرة على النحو التالي: عندما تكون خالفات في الحكومة، ومنعًا 

نقل كل حسم الى هيئة ، يمكن لبيرس أو شامير أن يطلب ”األغلبية المتوفرة“للقرارات من خالل 
أصغر من الوزراء، يكون فيها وزراء الحزبين الكبيرين فقط، خمسة من كل طرف، وفي أيديهم يكون 

 الحسم النهائي.
وأصبح الكابنت مقبرة المبادرات. من جهة، نجح في دفن أفكار حمالت الرد العسكرية من جانب 

(، ومن جهة أخرى نجح في منع مبادرات اليمين )التي كان المقترح الرئيس لها هو ارئيل شارون 
، المرة األخيرة التي كان فيها األردن مستعدًا ألن يدخل في 1987في ” اتفاق لندن“سياسية )مثل 

 التفاصيل ويشارك في اتفاق سالم ثالثي مع إسرائيل والفلسطينيين(.
افق الذي نشأ بعد سنوات من ذلك، أعربت شخصيات مركزية في الليكود عن ندمها على رفض التو 

بين الملك حسين وشمعون بيرس. ولكن الرفض كان طبيعيًا في وضع المنافسة الدائمة بين الحزبين 
الكبيرين. معنى األمر هو أنه في معظم الحاالت، باستثناء بضع حاالت شاذة، كانت حكومة الوحدة 

 رؤياه. بالتداول هي األداة الناجعة في يد كل طرف لمنع غيره من تحقيق سياسته أو
في هذه اللحظة، من ناحية المعسكر الليبرالي في إسرائيل، من األفضل حكومة كهذه على حكومة 
يمين تواصل التضييق على خطة المحكمة، وخرق االتفاقات مع الفلسطينيين والقوانين التي فيها ما 

د تكون الفرصة يقلص بشكل كبير الديمقراطية اإلسرائيلية. من ناحية اليمين، مثل هذه الحكومة ق
الوحيدة لمنع خسارة حكمه. ولكن من ناحية المواطنين اإلسرائيليين من األفضل أال تقوم مثل هذه 

 الحكومة.
 27/9/2019إسرائيل اليوم 
 27/9/2019القدس العربي، لندن، 
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