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 ماراتواإل "إسرائيل"هترت : قفقة "تعاون است باراتي" ض مة بين   .1
، مطّول   ء  تحقيق، أن سايد عموبري ، عن القدس، من 20/8/2019، لألنباء األناضولوكالة ذكرت 

نشرته صحيفة "هآبرتس" اإلسرائيلية، الثالثء ، قءل إن دولة اإلمءبرات الارعية، أبرمت صفقة ضخمة 
 حديثة. مع إسرائيل، بحيث تزودهء األخيرة بقدبرات استخبءبراتية متقدمة، تشمل طءئرتي تجسس

وأشءبر التحقيق إلى أن هذا الصفقة بدأت تتبلوبر قبل عقد من الزمءن، برعءية برجل أعمءل إسرائيلي 
ولم تصدبر أية تقءبرير إسرائيلية برسمية، تؤكد ضلوع تل أبيب في هذه  يدعى "مءتي كوتشءفي".

 الصفقة.
ة التي صدبرت خالل األيءم ونوهت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن ذلك يؤكد التقءبرير الصحءفية األمريكي

األخيرة، والتي تشير إلى وجود "تاءون أمني بين إسرائيل واإلمءبرات، برغم عدم وجود عالقءت 
 دبلومءسية علنية بين البلدين".

وقءلت الصحيفة، إن عدم وجود عالقة دبلومءسية علنية، ل يمنع من وجود مصءلح مشتركة تشمل 
 ف واحد هو "الادو إيران".الاالقءت التجءبرية والاسكرية، والهد

ا. 3ووفق ء للصحيفة، فإن الصفقة بلغت قيمتهء نحو   مليءبرات دولبر، جز  منهء مدفوعة نقد 
وحسب "هآبرتس"، فقد تضمنت الصفقة، طءئرتي تجسس، تسلمت اإلمءبرات إحداهمء قبل قرابة عءم، 

 على أّن تسلم إسرائيل األخرى خالل الاءم المقبل.
ا لتسليمهء برسمي ء وقءلت إن الطءئرة ا لتي تسلمتهء اإلمءبرات، بدأت "بءلقيءم بءلفال بطلاءت جوية، تمهيد 
 لجيش اإلمءبرات".

أمء الطءئرة الثءنية فهي ل تزال قيد التطوير في بريطءنيء، وتقوم برحالت تجريبية شرقي لندن، كمء 
 قءلت "هآبرتس".

إلمءبراتي الستخبءبرية "متقدمة للغءية"، وتدعي الصحيفة أن تسليم الطءئرتين؛ سيجال قدبرات الجيش ا
مضيفة:" هذه الطءئرات قءدبرة على التشويش على أجهزة التصءل، وكشف خرائط األنظمة 

 اللكترونية إليران، بمء في ذلك أنظمة الرادابر والدفءع الجوي التي تحمي المنشآت النووية".
مءبرات، هو توبر  اسم برجل األعمءل وعحسب التحقيق، فإن الذي كشف هذه الصفقة بين إسرائيل واإل

كوتشءفي في وثيقة سرية سرعت من مكتب محءمءة في سويسرا، وقد وصلت إلى صحيفة ألمءنية 
 والتحءد الدولي للمحققين الدوليين.

وتقول الصحيفة:" إذا كءنت القضية الفلسطينية في المءضي، جالت من الصاب تطوير هذه 
 ، ولم تاد القضية الفلسطينية بين أولويءت دول الخليج".الاالقءت، فقد أصبحت اآلن موجودة

 وبرفض كوتشءفي التاقيب على الموضوع، بحسب "هآبرتس".
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صحيفة ، أن نضءل محمد وتد ، عنالقدس المحتلة، من 20/8/2019، العرعي الجديد، لندنوأضءفت 
صفقة مع إسرائيل "زود دويتشه تسءيتونغ" األلمءنية كشفت عن إبرام اإلمءبرات، قبل عشر سنوات، 

للتزود بطءئرتي تجسس، وإن إحدى هءتين الطءئرتين ستسلم الاءم المقبل بادمء بدأت طلاءت تجريبية 
 فوق أجوا  الخليج أخيرا. 

وعحسب صحيفة "هآبرتس" اإلسرائيلية، فإن حجم الصفقة ثالثة مليءبرات شيقل تقريبء، وأنهء تمت عبر 
 .برجل األعمءل اإلسرائيلي متءنيء كوخءفي

وأوضح األخصءئي في شؤون بروسيء والشرق األوسط ثيودوبر كراسيك، أن اإلمءبرات تهدف من 
الصفقة إلى جمع مالومءت استخبءبراتية بشكل مستقل دون أن تبقى برهينة للوليءت المتحدة وأجهزة 
ت استخبءبرات غرعية، ول سيمء أن الوليءت المتحدة ل تشءبرك كل مء تجماه من مالومءت مع اإلمءبرا

 الارعية المتحدة.
وتقول الصحيفة إن دبراسة الوثءئق التي ُأطلق عليهء اسم "أوبراق الفردوس"، تبين أن جيش اإلمءبرات 
ساى في السنوات األخيرة إلقءمة ذبراع استخبءبراتي عبر شرا  طءئرات تجسس متطوبرة، من خالل 

، يديرهء عبد Advanced International Systemتية تدعى االتاءقد بين الجيش اإلمءبراتي وشركة إمءبر 
 هللا أحمد البلوشي، الذي ينتمي ألسرة إمءبراتية ماروفة بنشءطهء في مجءل الستخبءبرات في الدولة.

ويبين تقرير "هآبرتس" أنه تم تسجيل الشركة في جزيرة مءن الواقاة بين أيرلندا وإنكلترا، كمء تذكر 
، ومن تلك األسمء  اسم برئيس AISءلشركة المذكوبرة الوثءئق المختلفة أسمء  حكءم إمءبراتيين يرتبطون ب

 دولة اإلمءبرات خليفة بن زايد وشقيقه، ولي الاهد محمد بن زايد. 
مليون يوبرو  80مليون يوبرو، أي أكثر بـ 629وتظهر إحدى الوثءئق أن إجمءلي الصفقة وصل إلى 

 .2010من السار الذي تم التفءق عليه بين الشركة ودولة اإلمءبرات في الاءم 
 
 اإلسرائيلية ضد قطاع غزة "التهجير"السلطة الفلسطينية تدين سياسة  .2

)د ب أ(: أدانت وزابرة الخءبرجية والمغترعين في السلطة الفلسطينية، الثالثء ، سيءسة -برام هللا
تنظر بخطوبرة “وقءلت الوزابرة، في بيءن، إنهء  التي تمءبرسهء إسرائيل بحق سكءن قطءع غزة.” التهجير“

لمء تنءقله اإلعالم الابري من تصريحءت لمصدبر إسرائيلي كبير بأن إسرائيل عملت على بءلغة 
 ”.تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطءع غزة إلى دول أخرى 

تتحمل المسؤولية الكءملة والمبءشرة عن ماءنءة شابنء في قطءع “وأضءفت أن الحكومة اإلسرائيلية 
 صل والجرائم البشاة التي ترتكبهء يوميء واستهداف مقومءتغزة، جرا  الحصءبر الظءلم والادوان المتوا
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 ”.حيءة السكءن والتضييق عليهم لدفاهم إلى الهجرة 
 20/8/2019القدس العرعي، لندن، 

 
 ألف وظيفة.. الحكومة تكشف عن إقامة مشاريع في األغوار لحمايتها من االستيطان 50ستوفر  .3

دث بءسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن خطة أعلن المتح: أشرف الهوبر –غزة  –برام هللا 
لحكومته تقوم على تقديم منحة للخريجين ممن لديهم استاداد للسكن في منطقة األغوابر والامل فيهء، 

 عن الحتالل.” النفكءك“في إطءبر مسءعي 
صنءعة وأكد، في حديث إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن أهداف هذه الخطة هي العتمءد على ال

الوطنية ومقءطاة منتجءت الحتالل وتازيز صمود المواطنين في األبراضي المستهدفة بءلستيطءن 
 وماءلجة ظءهرة البطءلة.

 50وفي هذا السيءق، قءل منسق الحملة الشابية لمقءومة الجدابر والستيطءن، صالح الخواجء، أن 
ي، مقءبل اللتزام بحمالت المقءطاة، ألف فرصة عمل جديدة ستتوفر في حءل تم تازيز المنتج الوطن
 في ظل حءجة السوق المحلي إلى المزيد من اإلنتءج الفلسطيني.

 20/8/2019القدس العرعي، لندن، 
 
 تدين مشاركة موظفين من البيت األبيض في اقتحام األقصى "ال ارجية الفلسطينية" .4

الفلسطينية، الثالثء ، دخول عدد من أدانت وزابرة الخءبرجية والمغترعين ”: القدس الارعي“ –برام هللا 
كبءبر موظفي البيت األبيض بءحءت المسجد األقصى في القدس برفقة جمءعءت يهودية وعحمءية 

 الشرطة اإلسرائيلية.
تم بطريقة اقتحءمية “وقءلت الوزابرة، في بيءن لهء، إن دخول موظفي البيت األبيض للمسجد األقصى 

، في ”ق مع الجهة الرسمية المسؤولة عن المسجد األقصىوعمشءبركة المستوطنين ومن دون تنسي
وجددت الوزابرة مطءلبتهء المدن الارعية واإلسالمية باقد توأمءت  إشءبرة إلى دائرة األوقءف اإلسالمية.

كتابير تضءمني يتبنى صمود الفلسطينيين المقدسيين وطرح قضءيءهم في المحءفل “فوبرية مع القدس 
 ”.كءفة

 20/8/2019ن، القدس العرعي، لند
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 زيادة رواتب وزراء الحمد هللا تمت بموافقة "عباس": حكومة السابقةالفي وزير العمل  .5
أكد وزير الامل في حكومة الحمد هللا السءبقة، مأمون أبو شهال، أن التاديل على  برامي برمءنة: -غزة

م تلقي أي وزير قرابر زيءدة برواتب الوزبرا ، تمت بالم وموافقة الرئيس محمود عبءس، مشيرا إلى عد
 برئءسي برسمي يطءلبهم بإبرجءع أموال.

وكءنت وكءلة األنبء  الرسمية" وفء"، نشرت أمس قرابرات برئءسية هءمة تضمنت إحداهء إلزام حكومة 
بإعءدة المبءلغ التي تقءضوهء عن الفترة التي "سبقت موافقة  -برئيسء وأعضء  -برامي الحمد هللا السءبقة

 لى برواتبهم ومكءفآتهم".الرئيس عبءس الخءصة ع
وقءل أبو شهال لصحيفة "فلسطين: "سمانء عن قرابر عبءس عبر وسءئل اإلعالم، ولم أتلق شخصيء  

 أو أي وزير سءبق القرابر بصوبرته الرسمية".
 20/8/2019، فلسطين أون الين

 
 "أمان" تدعو لمساءلة المتورطين في قضية رواتب الوزراء .6

جل النزاهة والمسء لة )أمءن( إلى تشكيل لجنة مهنية محءيدة للتحقيق دعء الئتالف من أ -برام هللا 
 وكشف الحقيقة كءملة لمسء لة األطراف المتوبرطة في قضية برواتب الوزبرا ، ونشر نتءئج أعمءلهء.

عن برئيس السلطة محمود عبءس،  -أمس الثنين-وكءن الئتالف اطلع على القرابرات التي صدبرت 
إلعالم بشأن إنهء  خدمءت جميع مستشءبريه "بصفتهم الستشءبرية" بصرف والتي نشرت عبر وسءئل ا

النظر عن مسميءتهم أو دبرجءتهم، وإلغء  الامل بءلقرابرات والاقود المتالقة بهم، وإيقءف الحقوق 
 والمتيءزات المترتبة لهم كمستشءبرين.

تب الوزبرا  تمت بطريقة وأضءف الئتالف، في بيءٍن له الثالثء ، أن "آليءت إقرابر الزيءدة في بروا
 غءمضة ومخءلفة للقءنون فضال عن أن آليءت التنفيذ اعتراهء الكثير من سو  النية وشبهءت التدليس".
كمء دعء إلى محءسبة من يثبت توبرطه في ابرتكءب أعمءل مخءلفة للقءنون بمء فيهء سو  استخدام 

 الموقع الرسمي وتقديمهم للادالة.
 20/8/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هجرة منظمة للفلسطينيين من قطاع غزة محاوالت فاشلة"إسرائيل" دعم ّد العالول يع .7

كشف مسؤول إسرائيلي عن خطط من أجل دعم هجرة منظمة للفلسطينيين من : كفءح زعون  -برام هللا
 قطءع غزة، مؤكدا  أن إسرائيل تامل منذ نحو الاءم من أجل الاثوبر على دول مضيفة.
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إّن إسرائيل لن تنجح  ،على هذه التصريحءت بقوله محمود الاءلول« فتح»ب برئيس حركة نءئوعقب 
« صوت فلسطين»في مسءعيهء بتشجيع سكءن قطءع غزة للهجرة. واتهم الاءلول في حديث إلذاعة 

 إسرائيل ببذل كل جهد، والضغط بكل مء تستطيع من أجل دفع المواطن الفلسطيني لترك أبرضه.
وع اإلسرائيلي بفتح آفءق الهجرة لسكءن غزة، محءولة لستثمءبر األوضءع اإلنسءنية المشر »وأضءف أن 

واتهم «. لكنهم ل يمكن أن ينجحوا بهء على اإلطالق»، مستدبركء : «القءسية ضد المواطن هنءك
إسرائيل بءستخدام سيءسة الاصء والجزبرة في تاءملهء مع الفلسطينيين؛ إمء »، «فتح»المسؤول في 
إسرائيل »وأضءف أن «. عليهم أو بءإلغرا ات بءستخدام المينء  والمطءبر والمسءعداتبءلضغو  

تحءصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خنءقء  لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم تفتح 
 «.انفراجة لهم من خالل خيءبر الهجرة الذي يرفضه الشاب الفلسطيني

األوضءع في القطءع إلى برفع الحصءبر والسمءح بحرية  ودعء الاءلول من يريد البحث عن تغيير
 الحركة وفتح الحدود.

 21/8/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 حماس: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ولن يتركوها للمحتل .8
عّلقت حركة المقءومة اإلسالمية )حمءس( اليوم الثالثء ، على تقءبرير إسرائيلية، تحدثت عن أن : غزة

ادة لتشجيع السكءن الفلسطينيين على مغءدبرة قطءع غزة.، مؤكدة أن ثقتهء بءلشاب "تل أبيت" مست
 الفلسطيني عءلية بأنه لن يترك أبرضه للمحتل.

وتحّدث النءطق بءسم حركة حمءس، حءزم قءسم في تصريحءت صحفية: أن هنءك حلمء  صهيونيء  
ث ابرتكبت إسرائيل المجءزبر من قديمء  جديدا ، أن يترك الشاب الفلسطيني أبرضه ويتخلى عنهء، حي

أجل أن تهجير شابنء، وتمدد الكيءن الصهيوني، تطبيقء  لمقولتهم األكثر كذبء  في التءبريخ، بأن هذه 
 األبرض بال شاب.

وقءل: "شابنء الفلسطيني أثبت من خالل المحطءت التءبريخية المختلفة تشبثه بأبرضه واستاداده 
عليهء، وقدم قءفلة طويلة من الشهدا  واألسرى والمبادين  بكل مء يملك من أجل أن يحءفظ للتضحية

 والجرحى، ليسترد أبرضه وليس أن يتركهء".
وتءبع النءطق بءسم حمءس: نحن وفصءئل المقءومة نقءتل وننءضل من أجل تازيز صمود شابنء 

ذي واسترداد األبرض الفلسطينية، ونايد الشاب المشتت إلى األبرض الفلسطينية، هذا هو الهدف ال
نقءتل من أجله، ول يمكن أن نتحدث عن تهجير الشاب الفلسطيني وهذه أوهءم لن تجد لهء على 

 أبرض الواقع أي مكءن.
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وقءل قءسم: قطءع غزة يعيش أزمة إنسءنية خءنقة بفال الحصءبر والحروب التي شنت على القطءع، 
وأضءف: "مء تساى إليه  م.ولكن وجدنء أهءلي قطءع غزة برغم هذا القتل والادوان، متمسكون بأبرضه

حركة حمءس هو تازيز صمود النءس في قطءع غزة وتحسين األوضءع اإلنسءنية وبرفع الحصءبر، 
 وهو أحد أهداف مسيرات الاودة المتفق عليهء فصءئليء ، والكالم عن التهجير والهجرة لن يحدث".

صاوعة وهنءك حصءبر وأكد المتحدث بءسم حركة حمءس أن األوضءع اإلنسءنية في غزة بءلغة ال
عءمء  وحصءبر منذ النتفءضة الثءنية، و"عقوعءت" من السلطة، وغزة بال موابرد  12إسرائيلي منذ 

طبيعية، وصءحبة الكثءفة السكءنية األعلى في الاءلم، ومع ذلك يتمسك أهل غزة بأبرضهم الفلسطينية، 
تحقيق هدف إنهء  الحصءبر، وحمءس ومن خالل إدبراكهء للواقع تامل مع فصءئل الامل الوطني على 

 الذي صءغته كل الفصءئل من خالل مسيرات الاودة.
 20/8/2019، فلسطين أون الين

 
 "الديمقراطية" تحذر من دعوات إسرائيلية لهجرة طوعية ألهالي غزة  .9

حذبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من الدعوات اإلسرائيلية لتشجيع الهجرة الطوعية : غزة
لفلسطيني في قطءع غزة، والتي تأتي في إطءبر تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق لشابنء ا
ودعت الجبهة، في بيءٍن لهء الثالثء ، جمءهير شابنء إلى عدم التاءطي مع تلك الدعوات  الوطنية.

المشبوهة والمفضوحة التي تهدف للنيل من صمود شابنء وتصفية القضية الوطنية وعمء يخدم مشروع 
وحذبرت الجبهة من تهديدات برئيس حكومة الحتالل اإلسرائيلية بنيءمين  نتنيءهو. -مباة تر صفق

نتنيءهو بشن عدوان واسع على غزة وابرتكءب جرائم ضد أبنء  شابنء، مؤكدة أن تلك التهديدات والتي 
نضاهء على محمل الجد، هي محءولة مكشوفة وفءشلة، وتصب في إطءبر المزايدات والدعءية 

 ءبية اإلسرائيلية، ولن ترهب شابنء وقواه السيءسية.النتخ
وحملت الجبهة الحتالل المسؤولية الكءملة عن المآسي والاذابءت والنكبءت التي حلت على شابنء 

 الفلسطيني جرا  الحصءبر والعتدا ات اإلسرائيلية المتكربرة والمتواصلة على غزة.
 20/8/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الب بمقارعة الملف الفلسطيني في لبنان من جوانبه كافة حماس تط .10

طءلبت حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، بضروبرة تراجع وزابرة الامل اللبنءنية عن إجرا اتهء : بيروت
 بحق الالجئين الفلسطينيين، ومقءبرعة الملف الفلسطيني في لبنءن من جوانبه كءفة.
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المقءومة اإلسالمية "حمءس" في لبنءن، أحمد عبد الهءدي، جء  ذلك خالل زيءبرة نظمهء ممثل حركة 
الثنين، لمسؤول الملف الفلسطيني في "حزب هللا" النءئب السءبق حسن حب هللا، وفق بيءن للحركة 

 صءدبر اليوم الثالثء .
ن وأكد عبد الهءدي، خالل اللقء ، أن إجرا ات وزابرة الامل اللبنءنية بحق الامءل الفلسطينيين في لبنء

هي "قرابرات مجحفة وخطيرة في هذا التوقيت الذي تتارض فيه قضية الالجئين إلى محءولت كبيرة 
وطءلب بضروبرة أن ُيتخذ قرابر في الحكومة اللبنءنية بتجميد هذه  من أجل تصفيتهء وإنهءئهء".

ي كمء طءلب المسؤول في "حمءس"، بضروبرة إفسءح المجءل للحوابر اللبنءني الفلسطين اإلجرا ات.
إليجءد حلول منءسبة تمّكن الالجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة، والمحءفظة على حق الاودة، 

 بءإلضءفة إلى مقءبرعة الملف الفلسطيني في لبنءن من جوانبه كءفة.
من جهته، أكد حسن حب هللا، وقوف "حزب هللا" إلى جءنب مطءلب الشاب الفلسطيني وحقوقه في 

 لبنءن.
 20/8/2019، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

 
 ةاستلمت نصف رفات جندي من سوري "إسرائيل"القيادة العامة تكشف: -الجبهة الشعبية .11

القيءدة  –كشف المسؤول األمني والاسكري في "الجبهة الشابية لتحرير فلسطين : القدس المحتلة
، الذي كءن مدفونء  الاءمة" خءلد جبريل في حوابر مع قنءة الميءدين عن أن برفءت الجندي اإلسرائيلي

في مخيم اليرموك في سوبريء وسلمته بروسيء إلى "إسرائيل"، لم يكن كءمال  بل كءن عبءبرة عن نصف 
 برفءت، حيث بقي الجز  السفلي في وضع جيد في مكءن آخر في سوبريء.
لكنه كشف أن الرفءت لم يكن  وقءل جبريل إن هذا األمر موضوع أمني بءمتيءز ل يمكن التامق به،

مال  بل كءن عبءبرة عن نصف برفءت، حيث سلم الجز  الالوي من الصدبر إلى الجمجمة بءستثنء  كء
 الفك السفلي فيمء بقي الجز  السفلي في وضع جيد في مكءن آخر في سوبريء.

وتحدى جبريل القيءدة اإلسرائيلية أن تنفي هذا الكالم، مشيرا  إلى أن ذلك سيشكل أزمة داخل 
 الرأي الاءم عن األمر. "إسرائيل" حيث سيتسء ل

وأوضح أن خروج الجثءمين اإلسرائيلية من سوبريء يجب أن يتم في مقءبل خروج أبطءل من األسرى 
 الفلسطينيين والسوبريين الموجودين في سجون الحتالل اإلسرائيلي.

زخءبريء بءومل قد نقل من مخيم اليرموك إلى بروسيء ثم إلى القدس  اإلسرائيليوكءن برفءت الجندي 
 المحتلة حيث لابت مجموعءت مسلحة سوبرية دوبرا  في إيجءده لتسليمه لإلسرائيليين.

 20/8/2019، وكالة سما اإلخبارية
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يدعو إلعادة  سموطريتش ..حول تسهيل هجرة سكان قطاع غزة إسرائيليتعقيب رسمي  أول .12
 احتالل القطاع

لاءد إبردان، أقر بأن الحكومة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غ، أن 20/8/2019، 48عرب ذكرت 
اإلسرائيلية نءقشت تهجير سكءن قطءع غزة من خالل تشجياهم على المغءدبرة بواسطة برحالت جوية 
منظمة، مدعي ء أن "المجلس الوزابري المصغر )الكءبينيت(، بحث هذه التفءصيل ونءقش المقترحءت، 

 لكن النقءشءت لم تشر إلى عملية )تهجير( على نطءق واسع".
  ذلك في تصريحءت أدلى بهء إبردان خالل حديثه إلذاعة هيئة البث اإلسرائيلي "كءن بيت"، في جء

أول تاقيب برسمي على تقرير نشره الموقع اإللكتروني لصحيفة "يدياوت أحرنوت" )واينت(، أمس 
اإلثنين، نقال عن "مصدبر سيءسي" إسرائيلي، يفيد بأن إسرائيل سات لتهجير سكءن قطءع غزة من 

 ل فتح بءب الهجرة، بيد أن محءولتهء إلقنءع دول "ماينة" بءستياءب الفلسطينيين لم تنجح.خال
وقءل إبردان إنه "ل يارف إذا تم التوجه لدول إضءفية بهذا الخصوص"، وأكد أنه تمت منءقشة هذا 
 الموضوع مرابرا، وتم طرح الاديد من المقترحءت والخيءبرات. وادعى أنه "يجب أن نحدد األموبر،
وسءئل اإلعالم تتحدث عن ترانسفير أو تطهير عرقي، لكن الحديث يدوبر حول القطءع الذي ياءني 

 من واقع إنسءني صاب وهنءك وكثءفة سكءنية عءلية وهنءك من هو متحمس لفكرة الهجرة".
وأضءف إبردان أن "المسءهمة اإلسرائيلية" في تشجيع الهجرة قد تتم عبر تسهيل نقل الغزيين عبر 

القطءع وتنظيم برحالت سفر والتفءق مع دول توافق على استياءبهم"، ونفى أن يكون األمر  ماءبر
 يقتصر على مجرد دبردشءت و"أحءديث" ألعضء  الكءبينيت. 

ء أنه  وشدد إبردان على أنه تم طرح مقترحءت حول خطوات إسرائيلية عملية في هذا الشأن، مضيف 
 عمليءت )تهجير( واساة". على حد علمه، فإن "المقترحءت لم تشر إلى

وبرّجح موقع "واينت" أن يكون مطلق تلك التصريحءت )تشجيع الهجرة( هو نتنيءهو نفسه على لسءن 
مسؤول حكومي، أو كلف أحد من حءشيته بتسريب هذه المالومءت لوسءئل اإلعالم والاءملين فيهء 

 الذين يرافقون نتنيءهو في برحلته إلى أوكرانيء".
انضم وزير المواصالت  وديع عواودة: –النءصرة  ،20/8/2019عرعي، لندن، القدس الوأضءفت 

مؤخرا لتشجيع ” مصدبر سيءسي برفيع“ووزيرة القضء  السءبقة في دولة الحتالل لمقترحءت قدمهء 
 ”.طواعية وعن حب وبرضء“أهءلي غزة على الرحيل 

ية. وقءلت اإلذاعة الذي تحدث عن التهجير طواع” المصدبر السيءسي الرفيع“وكشف عن هوية 
الاءمة، الثالثء ، إن الحديث يدوبر عن برئيس الحكومة بنيءمين نتنيءهو الذي يرعى خطة الترحيل 
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المشتهءة من قبل إسرائيل. ونوهت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى أن دعوة الترحيل طواعية ل تصدبر عن 
ألف  40نفسه، زاعمة أن  أحزاب يمينية صغيرة، وأن المثير بءلموضوع صدوبرهء عن برئيس الوزبرا 

 .2006مواطن قد هءجروا من غزة منذ فرض الحصءبر في 
 احتالل غزة

وفي حديث لإلذاعة الابرية الاءمة، دعء الثالثء  وزير المواصالت المستوطن المتطرف بتسلئيل 
سموطريتش إسرائيل للاودة لغزة واحتاللهء وإدابرتهء والامل على تشجيع أهءليهء على الرحيل 

ل بد من الاودة لغزة وتحمل المسؤولية. الواقع تاّلم أنه عندمء نأخذ “هم. وتءبع سموطريتش: بخءطر 
المسؤولية على عءتقنء هنءك تكون األوضءع أفضل للحءلتين. علينء الاودة لغزة من أجل تأمين األمن 

لة. ثالثة أبرعءع والسالم والهدو  وجودة حيءة للجميع. الاودة أول وتحمل المسؤولية ومن ثم حل المشك
 ”.1948سكءن غزة لجئون، وهم يستخدمون كأداة من قبل دول عرعية ضد إسرائيل منذ 

وقءل إن الحديث يدوبر عن بقاة أبرض أصغر من تلبية احتيءجءت سكءنهء، بصرف النظر عن أي 
 ”:الترحيل الطوعي”حءلة سيءسية أو أي تطوبر جيو سيءسي مستقبلي. وتءبع سموطريتش في دعوته لـ

واجبنء أن ناود إلى غزة ونقوم بفتح أبوابهء من أجل إتءحة هجرة واساة أمءم أهءليهء. حسب كل “
الستطالعءت يدبرك ماظم أهءلي غزة أنه ل يمكن العيش داخل القطءع، ول يوجد مستقبل فيه لهم، 

الممكن ، ماتبرا أن من ”ليس بسبب إسرائيل ول بسبب الحصءبر، إنمء بسبب مسءحة األبرض الصغيرة
إعداد خطة لاشر سنوات لتشجيع الهجرة بهذا المضمءبر يتم فيهء تأمين مهنة لألشخءص وإبرسءلهم 

هذه خطة كلفتهء ”ألوبروعء، حيث يحتءجون إلى أيد عءملة. وقءل إنه يمكن القيءم بذلك بشكل منظم، و
 ”.أقل بكثير من أي حل آخر، وعءلطبع من جولت حرب تكلفنء ميزانيءت طءئلة

 ذا ينطبق على الفلسطينيين في الضفة الغرعية أيضء؟وهل ه
لحسم الصراع لليمين اإلسرائيلي التي ” الخطة السيءسية“على المدى البايد طباء. أقترح قرا ة “

أعددتهء قبل مدة، وتتحدث عن تحمل مسؤولية وتطبيق السيءدة. فكرة الهجرة هي بءلرغبة وعن برضء 
ومرغبءت لتشجيع أكبر عدد ممكن من الارب على الهجرة من ل عنوة، ومن الممكن إنتءج محفزات 

 ”.أبرض إسرائيل“
إن كنء نرغب ببقء  إسرائيل كدولة يهودية مع “وزعم أنه ل يوجد أي حل آخر للمدى البايد، وتءبع: 

فال يوجد حل آخر. ل  -أغلبية يهودية كبيرة ومع أمن وسالم وهدو  وازدهءبر اقتصءدي واجتمءعي
خرى فهنءك شعبءن يتصءبرعءن على البالد منذ أكثر من قرن، والارب كشاب وكجمءعة توجد طريقة أ

يريدون تدمير إسرائيل ويرفضون التسليم بهء كدولة يهودية ول بشرعية وجودهء حتى ليوم واحد. ل 
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حل آخر، وعلينء تحمل المسؤولية والقيءم بتشجيع هجرة الارب للخءبرج بءلمحفزات وعءلتدبريج، فغزة 
 ”.تظة هي قنبلة موقوتة تهدد مستقبل إسرائيلالمك
 

 شاكيد: هجرة الغزيين مصلحة إسرائيلية.. الطيبي: عملية ترحيل .13
اعتبرت زعيمة حزب اليمين اإلسرائيلي الجديد، إيليت  :ترجمة خءصة -"القدس" دوت كوم  -برام هللا 

م األول، ودعت لمنح شءكيد، يوم الثالثء ، أن هجرة سكءن غزة هي مصلحة إسرائيلية في المقء
وأشءبرت شءكيد إلى أنهء حين كءنت في  الفرصة لمن يريد الهجرة من غزة، وتسهيل حدوث ذلك.

الحكومة اإلسرائيلية، انتقدت تصرف الحكومة والجيش بمنع سكءن غزة من الهجرة والمغءدبرة، مؤكدة  
 أنهء دعمت هذا الخيءبر.

وتسمح  تستيقظم شديد، لقد حءن الوقت إلسرائيل أن وقءلت إن "غزة تاءني من انفجءبر سكءني، وازدحء
 ألولئك الذين يريدون الهجرة بءلرحيل".

من جءنبه، وصف النءئب بءلكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي مء يتردد عن تشجيع الهجرة طوع ء من 
وقءل عوفر كءسيف عضو الكنيست عن القءئمة الارعية  قطءع غزة بأنهء "عملية ترحيل طوعية".

مشتركة إن تصريحءت المسؤول السيءسي عن ترويج الهجرة بغزة يمثل اعتراف ء بءلتطهير الارقي ال
وأضءف "لقد حذبرنء دائم ء من أّن حكومة نتنيءهو المتطّرفة تنفذ عمليءت  وسنامل كل مء بوسانء لوقفه.

 تطهير عرقي في األبراضي المحتلة".

 20/8/2019القدس، القدس، 
 

 ة القرن" خالل أسابيع... وهذه شروطنا!مسؤول إسرائيلي: "قفق .14
وكءلت: برّجح "مسؤول إسرائيلي كبير" أن تقوم إدابرة الرئيس األميركي، دونءلد ترامب،  -كييف 

بءإلعالن عن الشق السيءسي لصفقة القرن األميركية المادة لتصفية القضية الفلسطينية، خالل الفترة 
 17سيحدث قبل النتخءبءت الاءمة في إسرائيل، المقربرة في القريبة المقبلة، دون اإلشءبرة إلى أن ذلك 

أيلول المقبل، أم باد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، فيمء كشف عن الشرو  التي وضاتهء 
 إسرائيل للتاءمل مع الصفقة األميركية.

وم" من وشدد المسؤول اإلسرائيلي )الذي برفض الكشف عن هويته( في حديثه لصحيفة "إسرائيل الي
الاءصمة األوكرانية كييف، حيث برافق برئيس الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، في زيءبرته التي انتهت مسء  
أمس، ولال المصدبر كءن نتنيءهو نفسه، على أنه "إذا كءنت خطة إدابرة ترامب تحتوي على بنود 

 تتاءبرض مع مصلحة إسرائيل، فإن نتنيءهو سياءبرضهء".
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اإلسرائيلية "أوضحت إلدابرة ترامب مء هي الخطو  التي تاتبرهء حمرا   ووفقء  للمصدبر، فإن الحكومة
وترفض القتراب منهء أو التنءزل عنهء، وأوضح من ضمن هذه األموبر "برفض إخال  المستوطنءت 

 والمستوطنين من الضفة الغرعية المحتلة".
في البيت األبيض  وأضءف المصدبر إن المسؤولين اإلسرائيليين شددوا خالل اجتمءعهم مع مسؤولين

على أن الطلب اإلسرائيلي بـ"السيطرة األمنية الكءملة على الضفة الغرعية المحتلة، في جميع 
 التفءقيءت المستقبلية، وكذلك الحفءظ على وحدة القدس".

ووفقء للمصدبر، ستاءبرض إسرائيل أيضء عودة الالجئين الفلسطينيين و"دخول أي فلسطيني إلى 
ولفت المصدبر الدبلومءسي، بحسب "إسرائيل اليوم" إلى أن التقديرات اإلسرائيلية  ".1948ابراضي الاءم 

ترجح "بءحتمءلت مرتفاة جدا"، أن يتم نشر الخطة األميركية في األسءبيع أو األشهر المقبلة، لكنه 
وأضءف المسؤول إنه على الرغم من أن هذه  أشءبر إلى أن األمر يرجع إلى قرابر الرئيس ترامب.

برة األميركية "متاءطفة للغءية مع المصءلح اإلسرائيلية"، إل أن "هنءك دائمء مجءل للمنءقشة اإلدا
 والمفءوضءت".

 21/8/2019األيام، رام هللا، 
 

 لـ"حماس": ما ال يفهمونه بالتلميح سنجعلهم يفهمونه باألفعال إسرائيليوزير  .15

أوفير أكونيس، مسء  اليوم  رائيلياإلسقءل وزير الالوم : القدس المحتلة / ترجمة مؤمن مقداد
موضحء أن هذه  األمر،لزم  إذاهنءك عمل عسكري حءد للغءية في قطءع غزة  إنه سيكون الثالثء ، 

وعحسب موقع القنءة السءباة  الاملية ستكون أكثر عدوانية من الجرف الصءمد وعءمود السحءب.
لتصايد إن مء ل يفهمونه بءلتلميح الابرية، أضءف أكونيس: أنه "فيمء يتالق بتهديدات حمءس بء

 سنجالهم يفهمونه بءألفاءل، وإذا لزم األمر سيكون هنءك عمل عسكري حءد للغءية في قطءع غزة".
وتءبع: من الخطأ أن نتحدث في وسءئل اإلعالم عن طبياة الاملية وخطط الامل التي سيستمع 

مء يحتءج إلى الستاداد له، لكن من  "الادو" لهء منء في جميع األوقءت، وليس من الجيد أن يارف
الواضح أن هذه الاملية من جءنبنء تجءه القطءع ستكون أكثر عدوانية من الجرف الصءمد وعءمود 

 السحءب.
وفيمء يتالق بءلدوافع التي تارقل مثل هذه الاملية، يقول الوزير أكونيس إن هنءك مجموعة واساة 

ا من العتبءبرات قبل الدخول في هذه ا لاملية الاسكرية لكن النتخءبءت ل تشكل عءئق أمءم البد  جد 
 بهذه الاملية ضد قطءع غزة.

 20/8/2019، وكالة سما اإلخبارية
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 بسبب "إقالحات" إردان: آالف األسلحة بحوزة أش اص خطرين .16
شخصء في إسرائيل يحملون أسلحة مرخصة  2399أفءدت ماطيءت ُنشرت يوم، الثالثء ، بأن 

الفءئت. ووفقء لموقع "والال"  2018ا على الجمهوبر وعلى أنفسهم، خالل الاءم ويشكلون خطر 
شخصء من هؤل ، هم مدمنون على الكحول أو المخدبرات أو مواد أخرى، بينمء  615اإللكتروني، فإن 

 يشكل البءقون خطرا ألسبءب صحية وأخرى تتالق بءألمءن.
، بمنءسبة مروبر عءم على 2013منذ الاءم  ويأتي النشر عن هذه الماطيءت، التي تاتبر األعلى

سريءن "اإلصالحءت" التي بءدبر إليهء وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلاءد إبردان، بتسهيل شرو  
 الحصول على برخصة حمل سالح، التي تمنحهء وزابرته.  

 20/8/2019، 48عرب 
 

 باتاتفاق فائض أقوات: تمهيد لتعاون بين غانت  وليبرمان بعد االنت ا .17
وقع حزعء "كءحول لفءن"، برئءسة بيني غءنتس، و"يسرائيل بيتينو" برئءسة أفيغدوبر ليبرمءن، على 

أيلول/سبتمبر  17اتفءق فءئض أصوات يوم، الثالثء ، تمهيدا لنتخءبءت الكنيست، التي ستجري في 
 المقبل.

ه يرعح عضو كنيست آخر وذكرت وسءئل إعالم إسرائيلية أن "كءحول لفءن" يأمل بأن التفءق سيجال
على حسءب نءخبي اليمين، ألن القءنون ينص على الحزب األكبر بين الموقَاين على اتفءق فءئض 

 أصوات لديه الحتمءل األكبر بءلحصول على األصوات الفءئضة.   
واعتبرت مصءدبر في "يسرائيل بيتينو" أن التفءق هو "أمر تقني وحسب"، وأنه "لسنء مستادين 

ة بضيءع عضو كنيست". ويرى الباض في توقيع اتفءق فءئض األصوات أنه خطوة نحو للمخءطر 
 التمهيد لتاءون بين الحزعين باد النتخءبءت.

وهءجم حزب الليكود، الذي يتزعمه برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، التفءق، ماتبرا أنه 
لبيد وغءنتس، باد أن صرح علنء بأنه سيدعم "انكشف المخفي. ليبرمءن وقع اتفءق فءئض أصوات مع 

غءنتس ولبيد لرئءسة الحكومة"، في إشءبرة إلى تصريح ليبرمءن بأنه سيوصي أمءم الرئيس اإلسرائيلي 
بتكليف برئيس الحزب األكبر بتشكيل الحكومة، شريطة أن يوافق على تشكيل حكومة وحدة تشمل 

 دون األحزاب الحريدية. الليكود و"كءحول لفءن" و"يسرائيل بيتينو" ومن
 20/8/2019، 48عرب 
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 مدينة منكوعة "العاقمة المحتلة"محافظ القدس يدعو إلعالن  .18

دعء محءفظ القدس، عدنءن غيث، إلى إعالن الاءصمة المحتلة مدينة منكوعة، بفال  برام هللا:
برة الخءبرجية اإلجرا ات اإلسرائيلية التاسفية بحق المدينة ومقدسءتهء وسكءنهء، فيمء اتهمت وزا

الفلسطينية عددا  من كبءبر موظفي البيت األبيض بءلمشءبركة في اقتحءم بءحءت المسجد األقصى 
 المبءبرك، بحمءية عنءصر شرطة ومخءبرات الحتالل.

وحمل المحءفظ برئيَس الحكومة اإلسرائيلية بنيءمين نتنيءهو مسؤولية تفجير األوضءع في المدينة 
 ة والارعية واإلسالمية برمتهء، من أجل خدمة أغراضه النتخءبية.المقدسة، والسءحة الفلسطيني
األسترالي الجنسية  -إلحراق المسجد األقصى التي اقترفهء اليهودي  50وتحدث غيث في الذكرى الـ

، حيث أشال النءبر عمدا  1969مءيكل دينيس في الحءدي والاشرين من أغسطس )آب( من عءم  -
قصى، فأتت النيران على كءمل محتويءت الجنءح، بمء في ذلك منبره في الجنءح الشرقي للمسجد األ

 التءبريخي الماروف بمنبر صالح الدين.
مدينة القدس تعيش أسو  الظروف والستهداف المبءشر والتحديءت، وهي آخذة في »وأكد غيث أن 

أخذوا على التسءع مع حصءبر المدينة وأهلهء المرابطين، وجميع أبنء  الشاب الفلسطيني الذين 
عءتقهم التصدي بصدوبرهم الاءبرية، ومواجهة الغطرسة الستيطءنية والنزعة التلمودية، والدفءع عن 
مسجدهم، وبرفض الدعوات كءفة التي دأبت المنظمءت المتطرفة على إطالقهء لقتحءم هذا المكءن 

 «.المرتبط باقيدة ووجدان أكثر من مليءبر عرعي ومسلم
م المقدسين وأبنء  الشاب الفلسطيني في تصديهم لمخططءت الحتالل ودعء محءفظ القدس إلى دع

التهويدية التي تتارض لهء مدينة القدس، ومقدسءتهء اإلسالمية والمسيحية، وعموم األبرض 
الفلسطينية، والكف عن سيءسة اإلدانة والستنكءبر، والنتقءل إلى الفال الاملي قبل فوات األوان، 

لفلسطين وأهلهء، وفق مء دعت إليه المواثيق والقوانين والشرائع الدولية وتوفير الحمءية الدولية 
، 1969لاءم  271المامول بهء، خصوصء  أن هنءك قرابرا  دوليء  صريحء  في مجلس األمن الدولي برقم 

أغسطس )آب( عءم  21سبتمبر )أيلول(، يدين إسرائيل لحرق المسجد األقصى في يوم  15بتءبريخ 
1969. 

 21/8/2019، لندن، سطالشرق األو 
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 لقتل األسرى الفلسطينيين "إسرائيلي"اإلهمال الطبي سالح  .19
أكدت هيئة شؤون األسرى والمحربرين الفلسطينيين، أن إدابرة ماتقالت الحتالل : وكءلت

تتامد انتهءك األسرى المرضى والجرحى طبي؛ بءستهدافهم بشكل مقصود ومبرمج؛ من « اإلسرائيلي»
ءعهم الصحية الصعبة، وجال األمراض تتفشى في أجسءدهم لتصبح مستاصية خالل إهمءل أوض

 وغير قءبلة للاالج، وعءلتءلي تاريض حيءتهم للخطر ودفاهم نحو الموت.
وعّينت الهيئة في تقرير، أمس، أنه ومن خالل مراقبة الوضع الصحي لألسرى على مدابر سنوات، 

غءية السو ؛ فهو شكلي وشبه مادوم بدليل شهءدة  اتضح أن مستوى الرعءية الصحية المقدمة لهم في
األسرى وازديءد عدد المرضى منهم، وتلقي الهيئة شهءدات يومية عبر المحءمين من أسرى مرضى 

وتجءوز «. اإلسرائيلية»يتارضون ألسو  أنواع الرعءية الصحية في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق 
( حءلة 170( أسير وأسيرة، منهم نحو )700)ـال« يليةاإلسرائ»عدد األسرى المرضى في السجون 

( مريضء  مصءبء  بءلسرطءن أخطرهم األسير بسءم السءيح، واألسير 25مرضية صعبة وخطرة، بينهء )
، فيمء ياءني «مستشفى الرملة»( أسيرا  يقيمون بشكل شبه دائم فيمء تسمى 17سءمي ابو ديءك، و)

إلى ماءنءتهم أمراض الكبد الوعءئي والفشل الكلوي والقلب الاشرات إعءقءت حركية وشلال  إضءفة 
 أخرى. وأمراضءَ 

 21/8/2019ال ليج، الشارقة، 

 
 ناجح بكيرات: "إسرائيل" تواقل حرق األقصى وسط قمت عرعي .20

قءل نءئب المدير الاءم ألوقءف القدس الشيخ نءجح بكيرات: إن المسجد األقصى ل : القدس المحتلة
عءمء ، داعيء  إلى استثمءبر صمود  50إسرائيلية، لم تنطفئ نيرانهء منذ أكثر من  يزال يتارض لحرائق

 المقدسيين وتازيز وجودهم في تصديهم للمؤامرات والمخططءت اإلسرائيلية التهويدية.
وأكد بكيرات في حوابر صحفي مع "المركز الفلسطيني لإلعالم" أن الحرائق التي يلتهب بهء المسجد 

قدس المحتلة تتنوع وعأشكءل مختلفة، قءئال : "الحرائق لم تتوقف بءستمرابر الحتالل األقصى ومدينة ال
 بحفريءته تحت المسجد األقصى والستيطءن حوله واقتحءمءت المستوطنين المتكربرة".

يريد تهجير أهل بيت المقدس وتفريغ  وأبردف: "الحتالل لن ينجح في تهويده، وواضح تمءمء  أنه
المسجد األقصى وكسر مانويءت الجمهوبر المقدسي، كهدية انتخءبية لجمهوبر اليمين اإلسرائيلي 

 المتطرف".
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وأوضح أن السيءسة اإلسرائيلية تتمثل في استمرابر حرائقه في القدس، والتي امتدت إلى عواصم ودول 
مؤكدا  أنهء تهدف إلى "تدمير التءبريخ والمقدسءت عرعية واستهدفت اإلنسءن والشجر والحجر، 

 اإلسالمية، وإشغءل النءس والشاوب عن مدينة القدس المحتلة".
وشدد أن أهل القدس هم برأس الحرعة في الدفءع عن تلك المقدسءت، لفتء  إلى أن أهل القدس آثروا 

 ون التفريط مقدسءتهم.العيش في مواجهة التهويد والقهر اإلسرائيلي تحت ظروف معيشية صعبة د
وأضءف القيءدي المقدسي: الحتالل يواصل عنصريته في المسجد األقصى والقدس من خالل أسرلة 

 المنءهج وتهويد كل ماءلم المدينة.
 20/8/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مقدسي الشهر الماضي 500اعتقال أكثر من  .21

ي األسير، أمس، بأن قوات الحتالل اإلسرائيلي اعتقلت "األيءم": أفءد تقرير صءدبر عن نءد -برام هللا 
فلسطيني بءلقدس المحتلة خالل شهر تموز المءضي، إذ تركزت العتقءلت في بلدة  500أكثر من 
وقءل مدير نءدي األسير في القدس المحتلة، نءصر قوس، إن سلطءت الحتالل اعتقلت  العيسوية.
وأطفءل منذ نحو شهر، عقب األحداث األخيرة في بلدة مواطن مقدسي بينهم فتية  500أكثر من 
 العيسوية.

وذكر قوس في بيءن أن عمليءت العتقءل طءلت مواطنين من مختلف أنحء  القدس، فيمء سجلت 
 حءلة من مختلف األعمءبر. 300أعلى نسبة في بلدة العيسوية التي شهدت اعتقءل أكثر من 

 21/8/2019، األيام، رام هللا
 

 في نابل  "قبر يوسف"ل اقتحام المستوطنين إقابات خال  .22
اندلات في مدينة نءبلس شمءل الضفة الغرعية، مواجهءت شابية تصدى  ”:القدس الارعي“ –برام هللا 

، أسفرت عن وقوع إصءبءت، ”قبر يوسف“خاللهء المواطنون لاملية اقتحءم كبيرة للمستوطنين لمنطقة 
 ءل جديدة طءلت عددا من المواطنين، بينهم أشقء .فيمء قءمت قوات الحتالل بشن حمالت اعتق

وقءلت مصءدبر محلية إن قوات كبيرة من جيش الحتالل اقتحمت مدينة نءبلس، فجر الثالثء ، وقءمت 
مستوطن من دخول المنطقة، على غرابر مرات  1200لتمكين أكثر من ” قبر يوسف“بتطويق منطقة 

 مكءن.في ال” طقوس تلمودية“عديدة سءبقة، إلقءمة 
 21/8/2019، لندن، القدس العرعي
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 استنزاف المياه أسفل بحيرة طبريا ينبئ بزالزل تهدد المنطقة .23

لندن: أثءبرت مجموعة من الزلزل التي وقات أسفل بحيرة طبريء، البحيرة التي يقءل إن السيد المسيح 
 داخل إسرائيل.سءبر فوق مءئهء، تسءؤلت حول مدى استدامة واحدة من مصءدبر الميءه المحوبرية 

البريطءنية، إلى أن النشء  البشري برعمء يكون « تءيمز»وتشير دبراسة إسرائيلية، نشرتهء صحيفة 
 مسؤول  عن النشء  الزلزالي غير الاءدي الذي وقع بءلمنطقة. 

ويشتبه الالمء  في أن ضخ قدبر هءئل بإفرا  من الميءه الاذبة من الطبقءت الصخرية تحت األبرض 
صدع البحر الميت، وهو صدع زلزالي يمتد أسفل بحيرة « خلخلة»ة، برعمء تسبب في أسفل البحير 

 الهءئلة لشبه الجزيرة الارعية وأفريقيء.« التكتونية»طبريء والبحر الميت، ويفصل بين األلواح 
 «.صيحة تحذير»ووصف أحد اختصءصي علم الزلزل، تلك التي وقات بءلمنطقة، بأنهء 

عندمء وقع زلزال صغير  2013ى أن تلك الزلزل بدأت في سبتمبر )أيلول( ولفت تقرير الصحيفة إل
كءن بقوة كءفية لهز أبرجء  شمءل شرقي إسرائيل. وأعقبته هزات مشءبهة على امتداد األيءم األبرعاة 

 التءلية. 
وقد وقات الاشرات من الهزات األبرضية األخرى، الصيف المءضي، بءلقوة نفسهء تقريبء  وجرى 

 ي تتءبع سريع، وتركز مركزهء جمياء  أسفل بحيرة طبريء.برصدهء ف
في هذا الصدد، قءلت إيميلي برودسكي الاءلمة المانية بدبراسة الزلزل بجءماة كءليفوبرنيء سءنتء كروز 

تثير الزلزل مزيدا  من الزلزل، بينمء «: »تءيمز»التي تفحصت الهزات التي وقات في المنطقة لـ
 «.صدعء  ضخمء  قءدبرا  على خلق زلزل كبيرة مدمرة ياتبر صدع البحر الميت

 جدير بءلذكر أن بحيرة طبريء وفرت في وقت من األوقءت ثلث احتيءجءت إسرائيل من المء . 
 21/8/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 محامو غزة يتظاهرون تنديدا بحصار االحتالل لقطاع غزة .24

ء  قبءلة مابر بيت حءنون ايريز شمءل قطءع غزة ظءهر مئءت المحءمين اليوم الثالث: تبترا -عمءن
للتنديد بءلحصءبر اإلسرائيلي المفروض على قطءع غزة. وطءلب المجتمع الدولي بءلضغط على 

عءمء. وبرفع المشءبركون خالل التظءهرة  13الحتالل اإلسرائيلي لرفع الحصءبر المشدد المفروض منذ 
وكسر الحصءبر تحت مسمى "محءمون ضد الحصءبر" التي نظمتهء الهيئة الوطنية لمسيرات الاودة 

تدعو لوقف اعتدا ات الحتالل بحق الفلسطينيين.  واإلنجليزيةالالم الفلسطيني وشاءبرات بءلارعية 
 ودعت المحءمية فءتن لولو في كلمة ألقتهء بءسم المحءمين، إلى وقف الحصءبر والتوجه للمحءكم
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 ذا الحصءبر المخءلف للقوانين الدولية كءفة.الدولية من أجل محءسبة إسرائيل على فرض ه 
 20/8/2019الدستور، عّمان، 

 
 من عمليات االحتيال والتضليل.. كندا تحذر لإلضراب تستعدّ  الفلسطينية في لبنان الم يمات .25

لم ينتظر الفلسطينيون طويال  ليارفوا مصير خطة الامءلة األجنبية التي بدأ وزير الامل كميل أبو 
ء قبل أقل من شهرين. وفيمء أبرجأ ماظم األفرقء  التاءمل مع األزمة إلى حين استئنءف سليمءن تنفيذه

جلسءت مجلس الوزبرا ، استبق أهءلي المخيمءت الجلسة المرتقبة يوم غد الخميس للتحرك ضد 
الخطة، أمال  في التأثير بقرابر الحكومة تجءه فرض حيءزة الفلسطيني إجءزة عمل والامل بموجب عقد 

نه ومن برب الامل. وتستاّد المخيمءت لإلضراب بءلتزامن مع عقد الجلسة التي من المفترض موقع م
أن تدبرج على جدولهء البحث في الشق الفلسطيني في الخطة. التحركءت التي تتوج بإضراب 
الخميس، تنطلق عصر اليوم بتجماءت وتظءهرات تنظَّم في عدد من المخيمءت. وفي هذا اإلطءبر، 

لامل الفلسطيني المشترك واللجءن الشابية الفلسطينية والحراك الشابي في عين الحلوة أصدبرت هيئة ا
بيءنء  أعلنت فيه تنظيم تظءهرة جمءهيرية عصر اليوم وإقفءل مداخل المخيم يوم غد من السءدسة 
صبءحء  حتى الثءلثة من باد الظهر )موعد انتهء  جلسة الحكومة(. ولفتت مصءدبر فلسطينية إلى أن 

اختلفت على شكل التحركءت، »فصءئل الفلسطينية وهيئءت الحراك الشابي في عدد من المخيمءت ال
 «.ول سيمء اإلقفءل. وجرى التوافق على اتخءذ اإلجرا ات التي تنءسب كل مخيم على حدة

وعرغم شراسة التحركءت الغءضبة ضد خطة الامل، ل تزال تتفءعل تداعيءت العتصءم الذي نظمه 
لسطينيين أمءم السفءبرة الكندية في جل الديب للمطءلبة بفتح بءب الهجرة لالجئين. السفءبرة مئءت الف

كندا تدبرك أن الالجئين »يومء  من العتصءم، قءلت فيه إن  14أصدبرت تاليقهء أمس، باد 
الفلسطينيين ياءنون من مستويءت عءلية من الفقر والبطءلة وانادام األمن الغذائي، لكنهء ل تقبل 

والالفت أن السفءبرة حذبرت «. لبءت إعءدة التوطين مبءشرة، بل عبر وكءلة األمم المتحدة لالجئينط
 طءلبي اللجو  من عمليءت الحتيءل والتضليل التي يمءبرسهء باض األفراد.

 21/8/2019، األخبار، بيروت

 
 "إسرائيل"تتابع اعتقال أردني في  األردنية ال ارجيةوزارة  .26

لرسمي بءسم وزابرة الخءبرجية السفير سفيءن القضءة، أن الوزابرة وسفءبرتنء في تل قءل النءطق ا :عمءن
وأضءف  أبيب يتءباءن مع السلطءت اإلسرائيلية موضوع اعتقءل أحد المواطنين األبردنيين في اسرائيل.
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ع ، وستواصل الوزابرة متءباة هذا الموضو اإلسرائيليةألنه تبين أن المواطن قيد التحقيق، لدى السلطءت 
 والحصول على كءفة التفءصيل والحيثيءت وكمء ستتءبع اإلجرا ات التي سيتم اتخءذهء بحقه.

 20/8/2019، الغد، عّمان
 

 تدعو لتطوير العالقات بين عّمان والقدس اقتصاديا وتجاريا "فلسطين النيابية" .27

ضع آليءت ، برئءسة يحيى الساود، إلى و أمسدعت لجنة فلسطين النيءبية خالل اجتمءعهء  :عمءن
لتطوير الاالقءت القتصءدية والتجءبرية بين األبردن وفلسطين، وتذليل المعيقءت والصاوعءت التي 

ودعء الساود، بحضوبر وزير الصنءعة والتجءبرة طءبرق الحموبري، لتكثيف الجهود مع  تواجههء.
تحواذ على الحكومة الفلسطينية لمواجهة الاراقيل التي تفرضهء سلطءت الحتالل اإلسرائيلي لالس

 األسواق والمنتجءت الفلسطينية.
 األبردنوتسء ل النواب ساود ابو محفوظ واحمد الرقب وعمر قراقيش عن حجم التبءدل التجءبري بين 

المعيقءت التي تواجه عملية الستيراد  وأبرزوفلسطين، والتسهيالت المقدمة للصءدبرات الفلسطينية 
 .األبردنفلسطينيين في والتصدير وآلية التاءمل مع المستثمرين ال

 21/8/2019، ، عّمانالدستور
 

 بري: قفقة القرن محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية .28
أكد برئيس البرلمءن اللبنءني نبيه بري خالل لقءئه طالب حركة "أمل" الذين : "الحيءة" -بيروت 

"عدم الوحدة وتضييع  أن، اإليرانية اإلسالميةيتءباون دبراستهم الجءمعية في جءماءت الجمهوبرية 
البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع الادو وفقدان القدبرة على التمييز بين الادو والصديق قد 

في موضوع صفقة القرن التي هي  لألسف اآلنالتي تحققت وهذا مء يحصل  اإلنجءزاتيقوض كل 
ة وتشظيهء على محءوبر بءختصءبر محءولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية تتم وسط انشغءل األم

: "ثقوا عندمء تستاءد وحدتنء كارب ومسلمين وأضءف الخالفءت والنقسءمءت والحتراب الداخلي".
كل حقوقنء التي  إنمءوكمسيحيين في هذه المنطقة وفي هذا المشرق نستايد ليس فلسطين فحسب 

 ".اإلسرائيليواستهداف من قبل الادو  أطمءعكءنت ول زالت محط 
 20/8/2019، لندن الحياة،
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 والعراق ةيشمل سوري "إسرائيل"توافق أميركي ـ روسي على أمن  .29

تأكد إقدام إسرائيل مرات عدة في األسءبيع المءضية على قصف مخءزن : إبراهيم حميدي -لندن
ضمءن أمن إسرائيل في الاراق »سالح وصوابريخ إيرانية في الاراق تنفيذا  لتوافق أميركي ـ بروسي لـ

إن التفءهم قضى بأل تالن تل « الشرق األوسط»، بحسب مصءدبر دبلومءسية غرعية، قءلت لـ«وسوبريء
 أبيب برسميء  عن غءبراتهء.

« الحشد الشابي»طءل مخءزن أسلحة تءباة لـ« تفجير غءمض»وأعلن في بغداد أمس، عن اندلع 
 في محيط قءعدة بلد الجوية بمحءفظة صالح الدين.

يوليو )تموز( المءضي، عندمء تم استهداف  19الح إيرانية إلى وياود أول قصف على مخءزن س
يوليو،  28في ماسكر بلدة أمرلي في محءفظة صالح الدين. وفي « الحشد الشابي»من « 52اللوا  »

 جرى شّن غءبرة استهدفت ماسكر أشرف في محءفظة ديءلى وأسفرت عن تدمير صوابريخ.
إسرائيل مجددا  تلة الحءبرة الستراتيجية في بريف يوليو على الاراق، قصفت  28و 19وعين غءبرتي 

 دبرعء، قرب الجولن السوبري المحتل.
من جهته، لمح برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو إلى أن بالده كءنت وبرا  الغءبرات في الاراق. 

ك إن إيران ليست لديهء حصءنة في أي مكءن. سنتصرف ضدهم )اإليرانيين(، أينمء كءن ذل»وقءل 
 «.ضروبريء  

 21/8/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ماليزيا تدشن موسوعة متعددة اللغات حول المسجد األقصى .30
دشنت مؤسسة القدس المءليزية اليوم، الموسوعة اإللكترونية حول المسجد األقصى  قنء: -كواللمبوبر 

تروني، بمثءبة تحت عنوان "أقصى بيديء" ، لتكون الموسوعة متاددة اللغءت على شكل موقع إلك
مصدبر حر وموثوق للمالومءت حول أولى القبلتين وثءلث الحرمين للمسلمين دون تأثير دعءية قوات 

وتستند المالومءت الوابردة في أقصى بيديء على المنهجيءت الالمية بمء في ذلك  الحتالل اإلسرائيلية.
 األقصى في اإلسالم والتءبريخ والامءبرة.

نية المءليزية عن السيد مخريز محءضير برئيس مجلس األمنء  لمؤسسة ونقلت وكءلة األنبء  الوط
"إن الموقع الذي يمكن المتصفح من  القدس المءليزية خالل إطالق الموسوعة غير المسبوقة، قوله:

، يوفر مراجع موثوقة لغرض الدبراسة والبحث والتاليم، حيث إنه aqsapedia.netزيءبرته في عنوان 
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ءئق عن المسجد الشريف وحمءيته".. موضحء أن "أقصى بيديء" يارض يلتزم بءلحفءظ على حق
 مالومءت شءملة دقيقة وموثوقة عن المسجد األقصى.

يشءبر إلى أن الموسوعة اإللكترونية متءحة على اإلنترنت بادة لغءت بمء في ذلك المءليزية 
 دية.واإلندونيسية واإلنجليزية والارعية والمءندبرين الصينية والتءميلية الهن

 20/8/2019، الشرق، الدوحة
 

 رفقة المستوطنينبمسؤولون في البيت األبيض يقتحمون األقصى  .31
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد األقصى من جهة بءب المغءبرعة بحراسة مشددة من شرطة 

وقءل مسؤول الاالقءت الاءمة واإلعالم في دائرة األوقءف اإلسالمية في القدس المحتلة  الحتالل.
طءلب ء يهودي ء اقتحموا المسجد األقصى بمجموعءت  50مستوطن ء بينهم  90راس الدبس، إنه نحو ف

 متاددة، ونظموا جولت استفزازية  في بءحءته، وسط محءولت ألدا  طقوس تلمودية في بءحءته.
ءحءت ودانت وزابرة الخءبرجية والمغترعين اليوم الثالثء ، دخول عدد من كبءبر موظفي البيت األبيض ب

 المسجد األقصى في القدس برفقة جمءعءت يهودية وعحمءية الشرطة اإلسرائيلية.
 20/8/2019، األيام، رام هللا

 
 طليب تشرح باكية أسباب إلغاء زيارتها لجدتها: "نتنياهو اتبع تعليمات ترامب" .32

نيهء، شرحت النءئبة األميركية الوحيدة من أصل فلسطيني برشيدة طليب، اإلثنين، والدمع في عي
األسبءب التي دفاتهء للادول عن زيءبرة جّدتهء في الضّفة الغرعية المحتّلة، مّتهمة برئيس الوزبرا  

 اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو، بإطءعة الرئيس األميركي دونءلد ترامب في تقييد تحركءتهء.
ي الضفة الغرعية وأعلنت السلطءت اإلسرائيلية، الجماة، أّنهء سمحت لطليب بزيءبرة جّدتهء المسّنة ف

المحتّلة لدواٍع "إنسءنية"، بادمء تاّهدت النءئبة الديمقراطية خطّيء  بـ"احترام شرو  الزيءبرة"، غير أّنهء مء 
 لبثت أن أعلنت عدولهء عن الزيءبرة بسبب الشرو  "الجءئرة" التي فرضتهء عليهء الدولة الابرية.

ة مينيسوتء، أمس اإلثنين، أّنهء غّيرت وأوضحت طليب، خالل مؤتمر صحءفي في سءنت بول بولي
برأّيهء بادمء تحّدثت مع عءئلتهء، بمن في ذلك جّدتهء، التي تعيش في قرية بيت عوبر الفوقء، قرب برام 

  هللا، في الضفة الغرعية المحتّلة.
 وقءلت النءئبة المولودة في ديترويت ألبوين متحّدبرين من الضّفة: "جّدتي قءلت لي إّنني حلمهء الذي

وأضءفت بصوت متهّدج: "لمءذا يجب علّي أن أعود وأضع نفسي  أصبح حقيقة، إّنني طءئرهء الحّر".
في قفص وأخضع، في الوقت الذي أعءد إليهء انتخءبي )...( كرامتهء للمرة األولى؟". وتءبات: "من 
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يمكنني الذهءب هنء، قّربرنء جمياء ، كأسرة واحدة، في السءعة الثءلثة صبءحء ، وسط البكء ، أّنه ل 
 طءلمء أّنني لن أكون نءئبة أميركية حّرة".

 20/8/2019العرب الجديد، لندن، 
 

 عرقلت مهامنا كمسؤولتين منت بتين "إسرائيل"إلهان عمر:  .33
بول، ولية مينيسوتء، -في مؤتمر صحفي عقد امس، في مدينة سءنت :سايد عريقءت -واشنطن 

طليب وإلهءن عمر إسرائيل بشدة لحرمءنهمء من عبوبر إسرائيل انتقدت النءئبتءن الديمقراطيتءن برشيدة 
لزيءبرة الضفة الغرعية والقدس الشرقية المحتلة دخول ودعتء زمالئهمء من أعضء  الكونغرس بءلقيءم 

 بءلزيءبرة التي لم تتمكنءن من القيءم بهء.
ترتدي الحجءب في  وقءلت النءئبة عمر، وهي نءئبة مسلمة صومءلية األصل )والنءئبة الوحيدة التي

سلنت بول، أن الرئيس -الكونغرس( والتي تمثل أكبر مدينة في ولية مينيسوتء، مدينة مينييءبوليس
األميركي دونءلد ترامب وبرئيس وزبرا  إسرائيل بنيءمين نتنيءهو قءمء بقمع قدبرتهمء على الضطالع 

 بدوبرهم اإلشرافي كنءئبتين في الكونغرس األميركي.
عمر في المؤتمر الصحفي عصر الثنين "إنني أشجع زمالئي على القيءم بءلزيءبرة وقءلت النءئبة 

ومقءبلة األشخءص الذين كنء سنلتقي بهم وبرؤية األشيء  التي كنء سنراهء وسمءع القصص التي كنء 
سنسماهء" عن فظءئع الحتالل اإلسرائيلي مضيفة "يجب أن ل نترك المجءل أمءم ترامب ونتنيءهو 

 نجحء في إخفء  الواقع القءسي لالحتالل عنء )المواطنين األميركيين(".مفتوحء لي
وأضءفت عمر:" إنه على واشنطن وقف المسءعدات إلى إسرائيل، وإن قرابر إسرائيل ل يتوافق مع 

 كونهء حليفة للوليءت المتحدة ودولة ديمقراطية".
مء تفاله إسرائيل بمليءبرات وقءلت عمر إن على أعضء  الكونغرس أن يكونوا قءدبرين على برؤية 

الدولبرات من المسءعدات، وحثت زمالئهء على التفكير في تقليص تلك المسءعدات. وقءلت عمر: 
مليءبر  3"لحسن الحظ، لدينء في الوليءت المتحدة دوبرا بنء  ... إننء ناطي إسرائيل مسءعدات تفوق 

راطية الوحيدة في الشرق األوسط ... دولبر سنويء، بنء  على كونهء حليف هءم في المنطقة والديمق
من  األشخءصولكن حظر دخول نواب دولة صديقة ل يتوافق مع كونهء حليفة، كمء أن سلب ماليين 

 حرية الحركة أو التابير أو تقرير المصير ل يتوافق مع كونهء ديمقراطية".
 20/8/2019، القدس، القدس
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 ة العبريةالتقرير الفلسطيني السري الذي نشرته الصحاف .34
 د. فءيز أبو شمءلة

 مءذا باد
نشرت الصحءفة الابرية تقريرا  سرّيء ، التقرير مقّدم من قءدة األجهزة األمنية في الضفة الغرعية إلى 
قيءدة المقءطاة في برام هللا، والتقرير في مضمونه تحذير لقيءدة السلطة من تدهوبر الوضع األمني في 

 16يقّوض حءلة الستقرابر، خءصة  وأن الشبءن الفلسطينيين مء بين الضفة الغرعية، وهذا من شأنه أن 
 عءمء  يشارون بحءلة من الضغو  والخوف من المستقبل، ولذلك قد يلجؤون لتنفيذ هجمءت. 25إلى 

التقرير وصل إلى صحيفة يدياوت أحرونوت، ونشر عبر صفحءتهء قبل أن يصل إلى أي مصدبر 
جهة التي أعدت التقرير، كءنت تهدف من ذلك إيصءل برسءلة إلى إعالمي فلسطيني، وهذا ياني أن ال

اإلسرائيليين بأن الوضع القتصءدي في الضفة الغرعية صاب، وأن خصم أموال المقءصة سيؤدي 
إلى المزيد من أعمءل المقءومة، وأن حمءس تقف لكم بءلمرصءد إذا واصلتم تجءهل دوبر السلطة، وهذا 

من سلسلة هجمءت قريبة، خءصة  في ظل دعوات حركة حمءس لتنفيذ مء جء  في التقرير الذي حذبر 
هجمءت، إلى جءنب توّفر أسلحة محلية بءلضفة يمكن الحصول عليهء بـ "سهولة نسبي ء". كمء حذبر 

 التقرير من موجة شابية واساة من المواجهءت مع الحتالل في ظل تراجع الوضع القتصءدي.
كشفوا عن أغراضهم من التقرير حين قءلوا في تقريرهم: إن عنءصر لقد فضح ماّدو التقرير أنفسهم، و 

األمن الفلسطيني المكلَّفين بحفظ األمن، هم الذي يقودون ماسكر الحتجءج ضد إسرائيل، وذلك 
 يرجع إلى أزمة صرف الرواتب في األشهر الستة المءضية!

عالم اإلسرائيلي، إنه المءل، هذه الفقرة الصغيرة تكشف أهداف التقرير، وتكشف أسبءب تسريبه لإل
فقط المءل الذي نقص بفال الخصم من أموال المقءصة، نقص المءل سيقود إلى تمّرد الغضب، وهذا 
مء أشءبر إليه برئيس الوزبرا  حين تحدث عن تسريح عدد من برجءل األمن الفلسطيني، وأن تسريحهم 

 سيؤثر على األمن اإلسرائيلي الاءم.
لذي غفل عن مضمونه من أبراد تسريب التقرير ألهداف شخصية وإدابرية األهم من كل مء سبق، وا

ومءلية وحيءتية وتنظيمية، األهم في التقرير هو الوصف الدقيق لحءلة شبءب حركة فتح، أو بمانى 
أدق، وصف الشبءب الفلسطيني الذي لم ياد يؤمن باملية السالم، ولسيمء باد اقتنءعه بأن 

تفرز إل مزيدا  من القءدة اإلسرائيليين المتطرفين، وهذه القنءعة الراسخة في  النتخءبءت اإلسرائيلية لن
عقول شبءب فلسطين، والتي تؤكد على استحءلة تحقيق السالم الوهمي مع الصهءينة هذا القنءعة 
يجب أن تسود، وأْن تكون اللغة السيءسية الفلسطينية للمرحلة القءدمة، والتي تقوم على قءعدة فشل 

دة الفلسطينية في مشوابرهء التفءوضي، وفي تاءونهء األمن مع المخءبرات اإلسرائيلية، وعليه ل بد القيء
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من منهءج جديد، وعقول جديدة، ومواقف سيءسّية جديدة، وكل هذا ل يتحّقق من خالل قيءدة عتيقة، 
حهء مع بروح جديد الموقف والرأي والسلوك والامل والتفكير يتطلب جديد القيءدة التي تتوا م برو 

المرحلة، لتدفن إلى األبد مرحلة قيءدة أهدبرت الزمن، وخذلت األبرض، وهي ترقد على بيض 
 المفءوضءت الفءسد عشرات السنين، دون أن يفقس هذا البيض عن تحربر شبر من األبرض.

 الفتة:
 من كءن قءئدا  لمسيرة المفءوضءت ل يصلح ألن يكون قءئدا  لمسيرة المواجهءت.

وصل هذا التقرير السري إلى أيدي المخءبرات اإلسرائيلية، لتنشره الصحف الابرية قبل سؤال: كيف 
 الفلسطينية؟ ولمءذا؟

 20/8/2019، فلسطين أون الين
 

 عندما يقّرر عباس إنهاء خدمات مستشاريه .35
 إبراهيم فريحءت

إدابرة المءل فءجأ الرئيس الفلسطيني، محمود عبءس، كثيرين بإصدابره قرابراٍت غير عءدية، تتالق ب
الاءم، منهيء  خدمءت كل مستشءبريه، بغض النظر عن دبرجءتهم، وإيقءف المتيءزات المترتبة على 
صفتهم الستشءبرية. كمء أصدبر قرابرا  يلزم وزبرا  الحكومة السءبقة بإعءدة المبءلغ التي كءنوا قد 

وتتوابرد أخبءبر عن  تقءضوهء زيءدات في برواتبهم، من دون أن يكون هنءك قرابر برئءسي يسمح بذلك.
(، فهنءك قرابرات the tip of the icebergأن هذه القرابرات ل تادو كونهء "حءّفة الجبل الجليدي" )

التنفيذ، فإنهء  إلى"ثوبرية" أكبر تصدبر قريبء . وإذا مء أخذت هذه القرابرات، أو حتى جز  منهء، طريقهء 
 ، وأصبح يشكل عبئء على كل أعضءئه. قد تشكل بداية إلصالح نظءم سيءسي فلسطيني توبّرم فسءدا  

المءلية  األزمةمن الصاب الجزم بءألسبءب الحقيقية لهذه القرابرات، فمء يتبءدبر إلى الذهن فوبرا  أن 
التي تتاّرض لهء السلطة الفلسطينية، خصوصء  باد سيءسة التضييق المءلي التي تمءبرسهء عليهء 

ضحية بباض الاءملين في النظءم السيءسي، وذلك اإلدابرة األميركية وإسرائيل أصبحت تتطلب الت
حتى يعيش الجز  اآلخر، إذ لم تاد الموابرد كءفية للجميع. وقد يكون السبب استاءدة ثقة الشءبرع 
الفلسطيني بقيءدته، خصوصء  باد أن أصبح موظفو القطءع الاءم يتسلمون نصف برواتبهم، منذ بد  

بر ل بد للقيءدة أن تسءهم هي األخرى في هذا الهم األزمة المءلية الحءدة قبل ستة شهوبر، وصء
الوطني، فتذهب المتيءزات المءلية المخصصة للمستشءبرين، ويايد الوزبرا  جز ا ممء تقءضوه. وعمء 
أن المواجهة مع مهندسي "صفقة القرن" تشتد أكثر فأكثر، وقد يؤدي ذلك إلى سينءبريو مشءبه 

ء التخلص من يءسر عرفءت، فقد يكون الرئيس عبءس أكثر قلقء  لمواجهة النتفءضة الثءنية التي تم فيه
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على إبرثه السيءسي، وقّربر الدخول في ماركة إصالح النظءم السيءسي الفلسطيني. تتادد 
السينءبريوهءت إذا ، وقد ل يادو مء صدبر من قرابرات أن يكون تكتيكء  محدودا  يشءبه في مصيره قرابرات 

 التاءون ماهء وغيرهمء.  سحب العتراف من إسرائيل ووقف
ومهمء تكن األسبءب وبرا  هذه القرابرات، تحتءج ماركة اإلصالح السيءسي أكثر من إنهء  خدمءت 
مستشءبرين ووقف امتيءزاتهم، فهؤل  في نظءم سيءسي عرعي قءئم على المركزية في صنع القرابر ل تتم 

لازوة السيءسية"، ولشرا  ول اتهم استشءبرتهم أصال ، بل تقتصر وظيفتهم على مء يمكن تسميتهء "ا
للمحءفظة على توازن النظءم السيءسي المتنءقض في كثير من جوانبه، فطءقم كبير من المستشءبرين 
يشيع هيبة سيءسية، تؤدي وظيفة في مجتمع يؤمن بءلقيم الجمعية، وليس الفردية. كمء أن 

حيوي لدعم النظءم واستمرابريته. والنظءم المستشءبرين وعءئالتهم الممتدة ومنءطق نفوذهم الحزعية برافد 
السيءسي الفلسطيني ليس منتخبء ديمقراطيء  ليستمد شرعيته من النءخب كمء في الديمقراطيءت الغرعية، 
وليس نظءمء أيديولوجيء يستمد شرعيته من النظرية الدينية، وحمل الرسءلة السمءوية كمء في إيران، بل 

دلة، يمنح الفرد الول  للنظءم في مقءبل الحصول على امتيءزات هو نظءم يقوم على المنفاة المتبء
شخصية، فطرد المستشءبرين ياني ضرعء لهذه الاالقة التاءقدية غير المكتوعة. وهذا ياني أن 
الخالص منهم لن يكون بءلسهولة التي يمكن تخيلهء، فقد يتحولون إلى قوة تامل ضد الرئءسة نفسهء، 

وجودهم في النظءم السيءسي نفسه. ول يقلل هذا كله كثيرا  من فرضية أن إذ أصبحت المسألة تتالق ب
القرابرات هذه ستأخذ طريقهء إلى التنفيذ، ولرعمء يتم إيجءد تسوية ماينة تحءفظ على الاالقة التاءقدية 
بين الفرد والنظءم السيءسي، كأن يتم تحويل المستشءبرين إلى مهءم ووظءئف أخرى في داخل النظءم 

 سي األكبر. السيء
وعلى الرغم من صاوعة الخيءبرات التي يواجههء الرئيس عبءس، ل يوجد لديه بديل عن خوض ماركة 
اإلصالح السيءسي، إذا أبراد أن ينجح في مقءومة الضغو  األميركية واإلسرائيلية التي لن تتوقف 

قد تخلى كثيرون من . و 2020على األقل حتى النتخءبءت األميركية في شهر نوفمبر/ تشرين الثءني 
حلفء  السلطة الفلسطينية عن دعمهء، سوا  أنظمة عرعية أو حتى أوبروعء الاءجزة عن مقءومة الهجمة 

اإلسرائيلية على نموذج "حل الدولتين" الذي تبّنته ودافات عنه تءبريخيء ، فءلحليف  -األميركية 
مة هو المجتمع الفلسطيني نفسه. الحقيقي الذي يمكن له أن يحمي القيءدة الفلسطينية من هذه الهج

وهنءك هوة كبيرة في الثقة بين القيءدة والمجتمع ألسبءب كثيرة، منهء النقسءم وغيءب الرؤية السيءسية. 
ولذلك يبقى الاءمل األكبر لستاءدة الثقة بين القيءدة والمجتمع، محءبرعة الفسءد بأشكءله كءفة، فهي 

اركة القلب والاقل في المجتمع الفلسطيني. مجتمع يلتف الطريق األقصر واألكثر فءعلية لكسب م
 اإلسرائيلية.  -خلف القيءدة، هو فقط مء يستطيع أن يشكل الرافاة لهء لمقءومة الهجمة األميركية 
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الشءبرع الفلسطيني متاطش لمثل هذه القرابرات، فهو ياءني أزمة مءلية خءنقة، ويريد برؤية قيءدة 
لكي يثق بهء، ل أن تحتفظ بءمتيءزاتهء المءلية والبروتوكولية بينمء تطءلب مسؤولة تتقءسم ماه هذا الهم 

المواطنين بءلصمود في وجه الضغو  الخءبرجية. الماركة مفروضة من الخءبرج والقيءدة مع الشءبرع 
جنب يمكنهمء خوض المواجهة، وإل ستكتشف القيءدة باد فوات األوان أنهء تخلت عن  إلىجنبء  

ي الماءدلة، وهو حءضنتهء الشابية التي تريد أن ترى إصالحء  حقيقيء  واجتثءثء  للفسءد الطرف األقوى ف
 بأشكءله المختلفة.

 21/8/2019، ، لندنالجديد العرعي

 
 انتقال العمليات الفردية إلى غزة .36

   أحمد جميل عزم د.
. هذا التنءول عن مء يصفه بأّنه عمليءت فردية للمقءومة في قطءع غزة” يتحدث إعالم حركة حمءس

 له دللت، ولكنه يترك أيضء أسئلة يسكت عنهء هذا اإلعالم، أو جز  منه.
المقصود بامليءت المقءومة الفردية تلك التي يقوم بهء أفراد أو مجموعءت فلسطينية، بهجمءت ضد 

كءن  أهداف إسرائيلية، بءلسالح النءبري أو األبيض )السكءكين(، دون البرتبء  بتنظيم أكبر، حتى إن
 هؤل  المقءومون يؤيدون تنظيمء مء.

وعدأت موجة جديدة قبل أسءبيع من الامل الفردي “يقول المركز الفلسطيني لإلعالم )التءبع لحمءس(، 
المقءوم في غزة والضفة ضد جنود ومستوطني الحتالل أشالت أضوا  حمرا  أمءم انفجءبر وشيك أو 

هذا النص يطرح سؤال ، لمءذا جرى التسءؤل عن برد ”. انتفءضة مرتقبة في الضفة والقدس المحتلتين
حمءس؟ ثم هنءك سؤال ” حكم“الفال الشابي في الضفة الغرعية فقط؟ مءذا عن غزة؟، هل ألنهء تحت 

 مء الذي جال القطءع يواكب الضفة، بءلامل الفردي؟ باد أن كءنت هذه الامليءت سمة للضفة؟
ضمنء ” حمءس“بءلفردية، تحول نوعي، ياني نفي لهذه الامليءت ” حمءس“بكل األحوال وصف 

لمسؤوليتهء عن الامليءت، في موقف دفءعي بأّنهء لم تخرق التفءهمءت مع إسرائيل بشأن التهدئة، وهو 
 سلوك مغءير لتحفزهء سءبقء  إلعالن مسؤوليتهء عن الامليءت.

 لمقءومة المنّظمة.ستستمر المقءومة الفلسطينية مء استمر الحتالل؛ الُمتغّير، هو غيءب ا
انتقءل هذا النوع إلى غزة، نوع من الوصول لقنءعة أّن المقءومة المنظمة هنءك توقفت. وللمفءبرقة أّن 

 مانية بتأكيد هذا، لتقول إّنهء التزمت بترتيبءت التهدئة، مع إسرائيل.” حمءس“
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نءع الشءبرع أّن هنءك مء يجري من عمليءت فردية في الضفة وغزة، نتيجة، أيضء ، عدم القدبرة على إق
حءلة صمود سيءسي، تتضمن مهءم ومنءفذ وفرصء وخططء للمقءومة الشابية، يمكن للشءبرع النخرا  

 ”.فال شي “بهء، لذا يبءدبر الشبءن إلى 
هذه الامليءت الفردية، تتضمن برسءلة ضد الحتالل؛ أن المقءومة ل تنتهي إل بزواله، وأّنه ل 

ول ترتيبءت تهدئة وهدنة، توقف المقءومة، دون انحسءبر الحتالل. ولكن هذه اتفءقيءت سالم انتقءلية، 
الامليءت أيضء  تتضمن مشكالت منهء صاوعة توظيفهء سيءسيء ، ألنهء منفصلة عن المستوى 
السيءسي، مع أن التوظيف السيءسي للمقءومة أمر ضروبري لتحقق أهدافهء الوطنية. ومن مشكالت 

من أحيءنء  تسرعء وابرتجءل وضحءيء، مثل حءلة الطفلين اللذين ُقِتال دون برحمة، هذه الامليءت أّنهء تتض
ودون أن يتوقف الاءلم عندهمء، على بوابءت المسجد األقصى قبل أيءم وهمء يحءولن القيءم باملية 
طان سجلتهء الكءميرات. والامليءت الفردية يصاب مراكمتهء، وتحولهء لحءلة شابية، دون تبنيهء 

 ليء.فصءئ
، وعشأن ”التمثيل“على صايد عمليءت غزة تحديدا ، هذه الامليءت ذات مانى سيءسي، يخص مسألة 

 ”.حمءس“القوة التفءوضية لحركة 
وعسلطتهء في غزة، من قبل ” حمءس“العتراف الضمني أو الصريح )ولكن غير الرسمي( بحركة 

أشءبرت تصريحءت برئيس الوزبرا  أطراف دولية، له ثالثة أهداف، األول إدامة النقسءم )كمء 
آذابر )مءبرس(، حول مبربرات إيصءل أموال إلى غزة(. والسبب  12اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو، يوم 

همء فاال صءحبء قرابر التصايد والتهدئة في غزة، ” الجهءد اإلسالمي“وماهء ” حمءس“الثءني ألّن 
اهمء. وسبب ثءلث هو وجود دول إقليمية وهذا مء يدفع برعمء مصر واألمم المتحدة وغيرهء للتاءمل م

، في القطءع، ضمن سيءسءت وحسءبءت إقليمية أوسع من ”حمءس“تجد لهء مصلحة في التحءلف مع 
 القضية الفلسطينية.

الامليءت الفردية، إذا استمرت من غزة، برغم الرسءلة اإليجءبية الُمقءِومة فيهء، تخلط أوبراق حمءس، 
صايد والتهدئة، فتفقد كثيرا  من مبربرات العتراف بهء كسلطة أمر واقع، فهي ل تاود صءحبة قرابر الت

كمء يراهء كثيرون، خصوصء  إذا ” عنوان المقءومة“على الصايد الخءبرجي. داخليء ، ستفقد صوبرة 
لجأت إلى لجم ووقف هذه الامليءت بءلقوة أو بءلخطءب السيءسي والديني، وعءلترتيبءت األمنية. 

جز ا كبيرا ” حمءس“اضلة أن الشءبرع الغّزي في الاءمين األخيرين بءت ُيحّمل وسيضءف لكل ذلك م
 من مسؤولية األزمة المعيشية التي يعيشهء.

وحدانية المقءومة، وتنظيمهء، أمر مهم، وأي مقءومة فردية األصل أن تأتي في سيءق تيءبر وطني 
وأن تحدد نوعهء، وفق خطة  مرسوم. وحدوث ذلك مسؤولية الفصءئل التي يجب أن تقود المقءومة،
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تدمج الشءبرع فيهء، وتاطيه فرصة المشءبركة في صنءعة القرابر، والحدث، وفي برسم الخيءبرات 
 الوطنية.

 20/8/2019، الغد، عّمان
 

 كيف إلسرائيل أن تتصدى للعمليات الفردية؟ .37
 *بريك برعنجأ

امية التي سبقتهء. يدوبر سلسلة الامليءت األخيرة ليست خءصة في تميزهء عن موجءت اإلبرهءب اإلجر 
، ممن ”غير المنتمين تنظيميء  “أو ” األفراد“الحديث مرة أخرى عن منفذي عمليءت من النوع المسمى 

ياملون في ماظم الحءلت حيءل ضحءيء يقاون بءلصدفة ودون تخطيط مسبق. يشخص جهءز األمن 
والاثوبر على الغءلبية جيدا  صوبرة منفذي تلك الامليءت، ويارف كيف يتصدى للتحديد المسبق 

 السءئدة منهم.
الخءصية المركزية لاموم منفذي الامليءت هي اإللهءم من أحداث أو عمليءت سءبقة. التوتر حول 
الحرم ياد محفزا  مركزيء  لتحريك الشبءن والشءبءت للخروج في حمالت الطان والدهس، وكءن ألولئك 

ءم: عقب مشءكل شخصية ترتبط بءلحب الخءئب، المخرعين أفكءبر سءبقة في هذا الشأن. وهي بشكل ع
والمصءعب القتصءدية، والقيمة الذاتية المتدنية، واإلخفءقءت، والمكءنة الجتمءعية المتدنية، والنبذ، 

 وغيرهء.
كمء أن نشء  كثير من الشبءن في الشبكءت الجتمءعية، بمء في ذلك المشءبركة والمشءهدة الفوبرية 

لسيءبرة داهس أو طان شرطة عند الخروج من الحرم، إلى جءنب أشرطة للصوبر، واألصوات وأشرطة 
التحريض.. كلهء تخلق إلهءمء  لمن كءنت في برأسهم نية أو فكرة مشءبهة. هذه هي قوة الشبكة، وهذه 
هي القءعدة لإللهءم والتأثير. فءلشبكة تنتج الرغبة في القتدا ، وتازز الثقة لدى الشبءب والشءبءت 

سيحظون بشرف عءلم اآلخرة. األسبءب ليست دينية دومء ، بل هنءك أسبءب اجتمءعية..  بأنهم بأفاءل
ففي موتهم ياتبر منفذو الامليءت شهدا ، بينمء في حيءتهم، ومرات عديدة، تكون مكءنتهم في 

 المجتمع متدنية للغءية.
والتكءمل الخءص لقد وجد الشءبءك وجهءز األمن سبال  عديدة ومتنوعة للاثوبر على تلك الظواهر. 

لالستخبءبرات الشخصية إلى جءنب السءيبر، والنشء  في الشبكءت الجتمءعية، والمارفة المتراكمة 
عن التقءليد، والمحيط والدين، كل ذلك برفع الشءبءك إلى نتءئج مثيرة لالنطبءع، وقلص الظءهرة إلى 

لمحيط والاءئلة، مثل: هدم أعداد قليلة. مفهوم أنه مطلوب خطوات بردع إضءفية، ول سيمء حيءل ا
المنءزل، وسحب التصءبريح، وكذا فحص إمكءنية اإلباءد إلى قطءع غزة، وهذه تخلق بردعء  نءجاء  
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بءألسءس لمحيط منفذ الاملية، الذي يالحظ في أحيءن قريبة تغييرا  في السلوك أو تطرفء ، بل ويبلغ 
 أو تصريحءت شءذة له.غير مرة الشرطة أو غيرهء من الجهءت المختصة عن اختفءئه 

لسكءن إسرائيل في غوش عصيون والخليل والقدس ” السوبر الواقي“كرجل استخبءبرات، واضح لي أن 
وتل ابيب يتشكل من نسء  الخدمة ومن برجءل الخدمة الاءملين بال كلل وعال انقطءع على تفايل 

 ينبغي أيضء  تجءهل الحءجة القدبرات والتفكير اإلبداعي لمنع الاملية التءلية، ولكن من جهة أخرى، ل
 إلى النشء  الدفءعي.

غوش عصيون كحءلة خءصة هي إحدى المنءطق األكثر حسءسية والتي ياتبرهء اإلبرهءب المؤطر 
وغير المؤطر كمنطقة مريحة للنشء . ومفترق الغوش هو منطقة ضروبرية لابوبر اإلسرائيليين 

تاج بءلحيءة حيث تختلط الفئءت السكءنية  والفلسطينيين من القدس إلى جنوب جبل الخليل؛ منطقة
 المختلفة.

ينبغي أن نرى في غوش عصيون منطقة أوسع من مجرد منطقة عبوبر إلى مفترق الغوش، وأن نبلوبر 
مفهومء  أمنيء  عءمء  لمستوطنءت الغوش، وليس لكل مستوطنة على حده. بطبياة األحوال، مطلوب 

ة، إنءبرة وتواجد متزايد لقوات األمن، ول سيمء في األيءم تازيز للردع من خالل إضءفة وسءئل للرقءب
 التي تكثر فيهء الامليءت أو محءولت الامليءت.

األخوان نوعء ونءحوم نبيس أصيبء بجروح خطيرة جرا  عملية الدهس التي جرت يوم الجماة 
لى المنطقة المءضية، ليس لنهمء خرجء عن تاليمءت األمن. فهمء ببسءطة لم يتمكنء من الوصول إ

المحمية التي أقيمت حول المحطة. من هنء، فإنه يجب فحص إمكءنية توسيع الانءصر األمنية في 
 األمءكن الحسءسة، مع التشديد على محءوبر الخروج من المستوطنءت اإلسرائيلية.

ين: نحن ملزمون بمواصلة الخروج والتنزه للترفيه ولنكون أحرابرا ، ولكن ملزمون أيضء  بأن نكون يقظ
أن نتجول مع الخلوي أو مع شخص آخر، ونفهم بأن الحسءسية تكون أكبر في فترات ماينة، أمء 

فهو الردع بواسطة الاقوعءت ضد ” أمءن"و” الشءبءك“خليط المالومءت الستخبءبرية والنوعية من 
محيط منفذي الامليءت، وعنءصر دفءعية في المفترقءت الحسءسة، ومفهوم أمني لوائي، تلك هي 

 الانءصر المركزية في التصدي لمنفذي عمليءت اإلبرهءب المختلفة.
 برئيس لوا  القدس والضفة في الشءبءك*

 20/8/2019 ،إسرائيل اليوم
 21/8/2019، القدس العرعي، لندن
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 حـول غــزة بـداًل مـن الـثرثرة .38

 أليكس فيشمءن
يبيع كل الجمهوبر بضءعة  يمكن للمر  أن يخدع باض الجمهوبر، باض الوقت. ولكن ل يمكن له أن

مستاملة كل الوقت. عندمء يقول برئيس الوزبرا  في أوكرانيء: "أنء أعمل على ماركة واساة في غزة"، 
فإن من شأنه أن ينشأ النطبءع بأنه يوجد في ذبروة عصف أدمغة مع برئيس األبركءن على خطط 

ل يامل على أي شي  حرعية في القطءع صبءح غد. غير أن الحديث يدوبر عن ثرثرة. نتنيءهو 
يمكنه أن يغير جوهريء  الوضع األمني في قطءع غزة. وحتى األحءديث في حءشية برئيس الوزبرا  عن 
أن إسرائيل تامل على تشجيع الهجرة من القطءع هي نوع من الستخفءف بذكء  مواطني إسرائيل. 

ود بين غزة ومصر لتصبح فءألمر الوحيد الذي يمكنه أن يؤثر على الهجرة من القطءع هو فتح الحد
مابرا  حرا . هذا مء يحصل، منذ أشهر طويلة، إلى "التشجيع" اإلسرائيلي. ولكن إذا كءن ممكنء  أن 

 فلَم ل. –يبءع لإلسرائيليين وهم آخر عن تدخل عبقري من الحكومة في ديموغرافيء القطءع 
إن لإلحءطة األمنية بءلذات بخالف اإلحءطة المهينة التي عنيت بمسءعي الحكومة في المنطقة، ف

أقدام صلبة. فمنذ نهءية تموز أنهى الجيش التدبريبءت والستادادات لماركة عسكرية تستهدف المس 
بشكل جدي بءلذبراع الاسكرية لـ"حمءس". والفكرة التي تقف خلف المخططءت التي عرضت على 

بقء  على مدى الزمن في القيءدة السيءسية هي تنفيذ الخطوات الاسكرية دون أن تكون حءجة لل
القطءع. هكذا حيث إن الذبرياة المركزية التي منات، ظءهرا ، حتى اآلن كل عمل ذي مغزى قد 

 نزعت.
ل يمكن للجيش أن يضمن أن تنفذ الماركة دون ضحءيء. في الطرفين سيكون مصءبون وسيقع 

نء لو لم نكن في فترة ضربر محيطي ذو مغزى، ل سيمء في داخل القطءع. ماقول جدا  الفتراض بأن
انتخءبءت، لكءنت سءعة الرمل نحو تغيير في الوضع األمني في غالف غزة بدأت تنفد منذ نهءية 
تموز. إذا  لال برئيس الوزبرا  ل يؤمن بقدبرة الجيش على جلب البضءعة. برعمء، برأيه، التوقيت غير 

اءم اإلسرائيلي والاءلمي مواجهة منءسب ألن "حمءس" لم توفر باد الستفزاز الذي يبربر في الرأي ال
 نءزفة. هذا شرعي أيضء . ولكن مء يقف أمءمنء هو ذبر برمءد في الايون.

في غزة توجد اآلن لعبة اسمهء "شبءن عديمو الراحة". صيغة مريحة تبنتهء "حمءس" وإسرائيل، كل 
ائيل إمكءنية طرف ألسبءبه. فقد أطلقت "حمءس" الصوابريخ في نهءية األسبوع، حيث إنه كءنت إلسر 

لعتراضهء، أو على األقل للفهم أن إطالق الصوابريخ كءن موجهء  نحو أبراض مفتوحة. وعندمء توجه 
اعتقلوا مسلحين كءنوا في الطريق. في كل مرة تكون  –المصريون لحمءس وطلبوا وقف التسلالت 
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ل مظهرا  من عدم فيهء األموال القطرية توشك على الدخول إلى القطءع، تطلق "حمءس" نحو إسرائي
الرضء عن الوضع ولكنهء تحتفظ بلمسة كي تتمكن إسرائيل من أن تصرف النظر جءنبء . التجلد 

 شرعي، ولكن لمءذا نحتءج ألن نتاءطى مع الجمهوبر في إسرائيل وكأنه قطيع من الحمقى؟
 "يديعوت أحرونوت"
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