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 .. والتنسيق األمني مع السلطة مستمرتقديرات إسرائيلية تتوّقع انفجار األوضاع في الضفة الغربية .1

ذكرت صحيفة ، القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد ،21/8/2019، العربي الجديد، لندنذكرت 
ات األمنية في إسرائيل في األسابيع األخيرة تتوقع "هآرتس" اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، أن التقدير 

انفالت األوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم على كشف صحيفة "يديعوت أحرونوت"، 
 تقريرا أمنيا فلسطينيا يحّذر من تدهور األوضاع في الضفة، وضرب استقرار السلطة الفلسطينية.

يرات تسود في أوساط القيادات األمنية اإلسرائيلية، في وبحسب تقرير "هآرتس"، فإّن هذه التقد
األسابيع األخيرة، وأّن الفرضية السائدة ال تستبعد أن تنفجر األحداث حتى قبل موعد االنتخابات 

 اإلسرائيلية، المقررة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.
نفيذ عمليات فدائية، في األسابيع ولفتت الصحيفة إلى أّن ما يعزز هذه التقديرات، هو تكرار ت

األخيرة، بعضها مرتبط بحركة "المقاومة اإلسالمية" )حماس(، وأّن نجاح العمليات التي نفذت خالل 
إضافة إلى تسخين األوضاع في  2015و 2014معارك انتخابية سابقة كالتي حدثت بين عامي 

 ديرات.المسجد األقصى وارتفاع التوتر هناك، يزيد من حدة هذه التق
ورأت الصحيفة اإلسرائيلية، أّن ما يحدث في الضفة، يتماشى طيلة الوقت مع ما يحدث في قطاع 
غزة، خاصة بعد سلسلة محاوالت التسلل من القطاع إلى داخل األراضي اإلسرائيلية، خلف السياج 

ردة الحدودي، على الرغم من اإلعالن عن أّن هذه المحاوالت نفذت من قبل عناصر وجهات متم
على "حماس"، لكن حركة "المقاومة"، صّعدت هي األخرى، أخيرًا، من لهجة خطابها، وهو ما تجّلى 
في دعوة اللجنة الوطنية لمسيرات العودة، التي تسيطر عليها "حماس"، بحسب "هآرتس"، إلى 

 التظاهر مجّددًا، بعد غد الجمعة، عند السياج الحدودي.
ات بشأن سياسة "حماس" الحالية حيال محاوالت التسلل، وهل تقف وتطرق تقرير "هآرتس" إلى التقدير 

الحركة فعاًل وراء هذه العمليات، أم تسكت عنها؟، مشيرة إلى أّن تقديرات إسرائيل ترى أّن الحركة 
تعي حساسية األوضاع في إسرائيل، خاصة ظروف المعركة االنتخابية وهي تحاول زيادة مكاسبها 

عسكري، لكنها تدرك في الوقت ذاته التداعيات المحتملة في حال وجد  من خالل التهديد بتصعيد
 رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه "وظهره للحائط".

المحلل العسكري في  ، قالوديع عواودة –الناصرة  ،21/8/2019القدس العربي، لندن، ونشرت 
ألمني بين الجانبين لم يلحق التنسيق ا“صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، أنه رغم هذا الوضع إال أن 

التخوف من فقدان السيطرة الميدانية، التي قد تستغلها حماس، ال “، بادعاء أن ”به ضرر جوهري 
يزال يردع السلطة من التخلي عن التنسيق. لكن المؤشرات على انعدام الهدوء على األرض آخذة 
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وظا في عدد العمليات ومحاوالت تنفيذ األسابيع األخيرة شهدت ارتفاعا ملح“، الفتا إلى أن ”بالتراكم
 ”.العمليات، وبعضها مرتبط بحماس

جزءا من الخطاب الفلسطيني، على “وحول أسباب تصاعد التوتر في الضفة، أشار هرئيل إلى أن 
، يتعلق بالتوتر في الحرم القدسي وقرار الشرطة اإلسرائيلية بصعود ”إرهابية“األقل الداعم ألعمال 

في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل المزعوم، التي تصادفت هذا العام مع حلول عيد يهود إلى الحرم 
 ”.األضحى

االنشغال المكثف بالتوتر مع إسرائيل، الذي ساهم به أيضا إلغاء “وأضاف هرئيل سببا آخر، هو 
 زيارة عضوي الكونغرس األمريكيتين )إلهان عمر ورشيدة طليب(، والتكهنات الكثيرة حول بادرة أخرى 
من إدارة ترامب لنتنياهو، عشية االنتخابات، التي قد تشمل اعترافا أمريكيا مبطنا أو معلنا بضم 

ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة يتأثر “وحسب هرئيل، فإن ”. مناطق ج في الضفة إلسرائيل
 ”.طوال الوقت بالتطورات في القطاع

ذا كانت حماس تسمح بمحاوالت التسلل يدور في إسرائيل نقاش سياسي حثيث حول ما إ“وأضاف: 
من القطاع كإخفاق أم أنها تشجع أعماال كهذه. ويتمسك قادة أجهزة االستخبارات باالدعاء أنه ال 
توجد هنا خطوة منسقة وتقف وراءها قيادة حماس، بموافقة صامتة على أعمال الخاليا المنشقة. 

ائيلية بسبب االنتخابات القريبة، وتحاول ويرى أن ما هو واضح هو أن حماس تعي الحساسية اإلسر 
 ”.في الحصار“اآلن استغالل زيادة الضغط العسكري على أمل تحقيق المزيد من التسهيالت 

 
  مزيدا  من المركبات المصفحةمن األردن تتسلم  السلطةعباس يجتمع مع قادة األجهزة األمنية.. و  .2

ماعًا لقادة األجهزة األمنية، بمقر الرئاسة في رام هللا: ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اجت
 مدينة رام هللا. ويجتمع عباس بقادة األجهزة األمنية؛ لكن على نحو قليل.

وأصدر الرئيس تعليماته بضرورة العمل على توفير األمن واألمان للمواطن، بما يكفل تطبيق سيادة 
قادة األمن حول تطبيق سيادة القانون،  القانون وحماية حقوق المواطنين. واستمع عباس لتقارير من

 والجهود التي تقوم بها األجهزة األمنية لتوفير األمن واألمان للمواطن الفلسطيني.
واالجتماع جاء في وقت تسعى فيه السلطة الفلسطينية إلحكام قبضتها في الضفة الغربية. وتسلمت 

 ة أسابيع على تسلم الدفعة األولى.السلطة دفعة أخرى من المصفحات العسكرية األردنية، بعد عد
واستخدمت السلطة الفلسطينية هذه المركبات التي أرسلت باألساس قبل شهور من قبل الواليات 
المتحدة في وقت سابق، من أجل مواجهة الفلتان. وصادق رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
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الفلسطينية في مواجهة ظروف نتنياهو، على إدخال المدرعات بهدف تعزيز أجهزة أمن السلطة 
 معقدة.

سنوات المصادقة على إدخال المركبات  4وقال مسؤول إسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية طلبت منذ 
المدرعة، ولكن إسرائيل كانت ترفض ذلك، قبل أن تؤيد الواليات المتحدة الطلب الفلسطيني. وتسلمتها 

من فلسطينيون تدريبات مكثفة في المملكة على السلطة بالفعل من األردن، بعد أن تلقى عناصر أ
 قيادتها واستخدامها.

 21/8/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 منظمة التحرير: حملة تهويد تضع القدس في خطر شديد .3
رام هللا: أّكدت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم )األربعاء(، أن مدينة القدس ومقدساتها في خطر 

 فذها إسرائيل بدعم أميركي.تن« حملة تهويد»شديد بفعل 
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان في الذكرى السنوية الخمسين 

القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية تقع في خطر شديد، ما يتطلب »لحرق المسجد األقصى، إن 
 طالق العنان لتهويد القدس بشكل إ»واتهم الحكومة اإلسرائيلية بـ«. صحوة عربية وإسالمية ودولية

الرئيس األميركي دونالد « كامل والقضاء على الوجود الفلسطيني في القدس بدعم مطلق من إدارة
 ترمب.

تحرك دولي وعربي وإسالمي عاجل لحماية المسجد األقصى »وفي مواجهة ذلك، دعا عريقات إلى 
وطالب «. ا سلطات وجيش االحتاللمن اعتداءات المستوطنين اإلرهابية التي تدعمها وتحميه

وضع حد لجرائم التطهير العرقي بما فيها هدم المنازل والتهجير القسري وتنفيذ الحفريات غير »بـ
القانونية أسفل أسوار القدس والمسجد األقصى، ومحاولة تقسيمه مكانيًا وزمانيًا، وتكثيف االستيطان 

 «.انوني التاريخي القائم لألماكن المقدسةاالستعماري في القدس ومحاوالت تغيير الوضع الق
 21/8/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 مواطنين ثالثةأجهزة السلطة تعتقل وتستدعي  .4

اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة، مواطنين اثنين واستدعت ثالثا، في حين 
 اءاتهم السياسية.تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني وعلى خلفية انتم

ففي الخليل، اعتقلت مخابرات السلطة الشاب حسن ياسر شاللدة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، 
 كما منعت والدته من رؤيته واالطمئنان عليه.
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إلى ذلك، اعتقل جهاز األمن الوقائي في نابلس األسير المحرر والمعتقل السياسي السابق صهيب 
 ى سجن جنيد بعد استدعائه للمقابلة أمس.أبو ثابت، وتم تحويله إل

وفي سياق متصل، استدعت مخابرات السلطة في قلقيلية األسير المحرر والمعتقل السياسي السابق 
 لعدة مرات أدهم شواهنة للمقابلة صباح اليوم.

 21/8/2019موقع حركة حماس، 

 
 التهم بغزة": لم نسمح ألسرى حماس بالتواصل مع عائاإلسرائيلية "مصلحة السجون  .5

نفت مصلحة السجون اإلسرائيلية، يوم األربعاء، أن تكون قد سمحت  -"القدس" دوت كوم  -القدس 
 ألسرى حركة حماس في غزة، باالتصال بعائالتهم عبر الهواتف العمومية.

ونقلت قناة مكان اإلسرائيلية الناطقة بالعربية، عن مصلحة السجون أن التقرير الذي نشر في هآرتس 
 الشاباك سمح ألسرى حماس بغزة بإجراء اتصاالت مع عائالتهم غير صحيح. بأن

وكانت الصحيفة قالت إن الشاباك سمح بهذه الخطوة ضمن اتفاق مع األسرى. في حين قالت 
 مصادر إسرائيلية إن األمر ال ينطبق على أسرى حماس في غزة.

 21/8/2019القدس، القدس، 
 
 تأخذ منحى خطيرا  حماس: الهجمة على األقصى تشتد و  .6

قالت حركة حماس إنَّ جريمة إحراق المسجد األقصى المبارك النكراء وبعد مرور خمسين عامًا 
ستظل شاهدة على مدى اإلجرام الصهيوني المستمر يوميًا ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

 القدس المحتلة.
راق األقصى، أن الذكرى وأضافت الحركة في بيان صحفي في ذكرى مرور نصف قرن على إح

ستبقى محطة أليمة في ذاكرة شعبنا لن تنساها األجيال الفلسطينية على مّر التاريخ، ولن يهدأ لها 
 بال حتى تحرير األقصى وتطهيره من دنس اليهود المغتصبين.

وجددت الحركة العهد لمسرى نبّينا، وأولى القبلتين على المضي قدمًا نحو تحريره مهما كانت 
وأشارت حماس إلى أن الهجمة على المسجد األقصى المبارك تشتد اليوم، بل وتأخذ  حيات.التض

وأوضحت أن هذه العربدة  منحى جديدًا وخطيرًا جدًا لم يجرؤ االحتالل على القيام به قبل ذلك.
ل الصهيونية تأتي في الوقت الذي تمتد فيه أياٍد لبعض األنظمة العربية بالسلم والتطبيع مع االحتال

 الصهيوني ليزداد طغيان عدونا وتجرؤه على األقصى والقدس.
 21/8/2019موقع حركة حماس، 
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 عزام األحمد: المصالحة تتطلب تنفيذ ما اتخذ من قرارات .7
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

 الفلسطينية. المصالحةن هناك جمود واضح في ملف عزام األحمد، اليوم االربعاء، أ
وقال األحمد في حديث اذاعي " إن هذا الجمود تتحمل مسؤوليته حركة حماس التي ترفض تنفيذ 

 الموقع معها في العاصمة المصرية القاهرة. 2017اكتوبر  12اتفاق 
" ال يوجد أي اجتماعات وتطرق األحمد إلى االجتماع الذي عقدته الفصائل في غزة قبل أيام قائال:

رسمية حول المصالحة اطالقا، وحتى بعض الفصائل بما فيها الجبهة الديمقراطية أبلغتنا أن هذه 
 االجتماعات التي تدور في غزة غير مخولة بهذا الموضوع".

وأضاف األحمد:" عندما نقول أن الفصائل في غزة اجتمعت فهذا بحد ذاته انقسام"، موضحا أن " 
م تجتمع، بل هناك مجموعة من بعض الفصائل، وقادتها المركزيين يقولون أن هؤالء غير الفصائل ل

 مخولين" وفق قوله.
وتابع أن " من يريد لصفقة القرن والمخططات اإلسرائيلية واألمريكية أن تفشل فهو ليس بحاجة 

بحاجة  اكتوبر واضح وضوح الشمس، وهو ليس 12التفاقات جديدة اطالقا"، مؤكدا أن "اتفاق 
 الجتماعات وإنما بحاجة لتنفيذ".

 21/8/2019القدس، القدس، 
 
 في ذكرى إحراق المسجد األقصى.. األمين العام للجهاد يوجه رسالة لسرايا القدس .8

وجه األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، يوم األربعاء، كلمًة للجناح العسكري  -غزة 
 سبة ذكرى إحراق المسجد األقصى المبارك.للحركة "سرايا القدس" بمنا

وقال األمين العام في كلمته: "بالمجاهدين مثلكم نصنع حياة جديده لشعبنا وأمتنا، تصنعون النصر 
بأنكم لم تنكسروا ولم تتراجعوا، وتصنعون األمل ألجيال قادمة وتملؤون األفق بالعزة والكرامة، فليس 

ن على القاعدين درجة فباإلخالص والمثابرة، باإليمان والقوة أفضل منكم اليوم وفضل هللا المجاهدي
 سنهزمهم".

وأضاف: "هذا العدو الصهيوني الذي اعتقد أن بالدنا ال رجال فيها سيجدكم اليوم في كل مكان 
 مقاتلين ومجاهدين تجودون بالحياة من أجل الحياة الحرة الكريمة لشعبنا".

الحسابات الصغيرة. بحضوركم في الميدان فنحن اليوم في وتابع: "لقد تجاوزنا الخوف وتجاوزنا 
منطقة ما بعد الحدود وما بعد الحواجز وسنقاتل في كل األماكن، سنقاتل حتي يخرج هؤالء الغزاة من 
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ديارنا ، وستبقي القدس لنا ويبقي المسجد األقصى لنا وتبقى فلسطين علي مر الزمن. وستزول 
 إسرائيل من الوجود".

  21/8/2019، الين فلسطين أون 
 
 ماهر صالح: األقصى يمر بخطر عظيم ومطلوب الوحدة لحمايته .9

قال رئيس حركة حماس في الخارج، ماهر صالح: إن "لوثة التطرف التي دفعت حارق   -بيروت 
 عاًما لفعلته الشنيعة، تعشعش اآلن في عقول حكام أمريكا والكيان الصهيوني". 50األقصى قبل 

لحريق المسجد األقصى:  50صريحات له اليوم األربعاء، بمناسبة الذكرى الـ وأضاف صالح، في ت
"الوجع ما زال حيا؛ ألن االعتداءات على المسجد األقصى ما زالت مستمرة، وآخرها اعتداءات 

 المستوطنين في أيام عيد األضحى المبارك".
منطقة الشرقية لعبادات اليهود وأردف: "ال يزال عدونا يحاول أن يقّسم األقصى مكانيًّا باقتطاع ال

 المتطرفين. وما زال المسجد يتعرض لحفريات أسفل منه، تمهيًدا لهدمه ال سمح هللا".
وتابع: "ال تزال القدس تتعرض للتهويد، والهدم، ومصادرة العقارات، وكل أصناف العدوان، باإلبعاد 

 والتفريغ من سكانها، والضغط عليهم لمغادرتها".
في هّبة باب األسباط، ونجحنا  2017بهّبة السكاكين، ونجحنا عام  2015في عام  وأوضح: "نجحنا

 في بداية هذا العام في هّبة باب الرحمة. وال نزال على العهد ثابتين مرابطين مستمرين".
وقال: إن "المطلوب من أمتنا اليوم أن تقف معنا وقفة الدفاع عن الحق المقدس في المسجد 

نا يسّخر كل إمكانياته مع من يؤيده في إنشاء باطله المزعوم في بناء الهيكل األقصى، كما أن عدوّ 
 المزعوم. مطلوب من أمتنا أن ُتري هللا ما يرضيه عنها".
يدافعون عن المسجد األقصى. ويحول  1948وبّين: "أهلنا في القدس والضفة واألراضي المحتلة عام 

لكنهم ال يعجزون عن الدفاع عن األقصى والقدس  االحتالل بين أهلنا في غزة والشتات واألقصى،
 وفلسطين".

وذكر أنه "مطلوب من األمة أن تعلي الصوت في الدفاع عن هذه القضية، كذلك أحرار العالم، 
 ومطلوب أن نكون حاضرين بالتوعية بالقضية، باللغات جميعها، والمحافل كلها".

 21/8/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 صاروخان من غزة وسقطا في منطقة مفتوحة إطالق :االحتالل .10
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه رصد مساء اليوم األربعاء اطالق صاروخان من داخل -غزة 

وقال اإلعالم العبري إن  قطاع غزة باتجاه مستوطنة شعر هنيغيفإلى الشرق من جنوب القطاع.
 يل أي إصابات.الصاروخين سقاطا في منطقة مفتوحة ولم يجري تسج

 21/8/2019، فلسطين أون الين

 

 اعتقال فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن .11
أطلقت قوات االحتالل الصهيوني النار على شاب فلسطيني قرب مفترق بلدة جيت قرب : سلفيت

الق ووفقا لوسائل اإلعالم العبرية، فإنه اعتقل الشاب بعد إط مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية.
 النار عليه، ونقل لجهة مجهولة، دون الكشف عن مصيره أو حجم إصابته.

 21/8/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي .12
من ادعت سلطة المطارات والمعابر اإلسرائيلية، مساء اليوم، األربعاء، أن شاًبا فلسطينًيا عائدا 
 األردن، حاول خنق جندي إسرائيلي، في جسر الملك حسين )أللنبي(، بعد االعتداء عليه بالضرب.

عاما من مدينة  35وذكرت سلطة المطارات في بيان صدر عنها، أن "فلسطينًيا يبلغ من العمر 
 .نابلس، حاول خنق موظف تابع إلدارة المعابر الحدودية في سلطة السكان والهجرة بواسطة حبل"

وأضافت أن موظفي األمن التابعين لسلطة المطارات، نجحوا بـ"السيطرة" على الشاب الفلسطيني، وتم 
 اقتياده إلى التحقيق لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية.

وادعت أن الشاب الفلسطيني حاول االعتداء بالضرب على الموظف اإلسرائيلي قبل أن يحاول 
ص من الشاب الفلسطيني واستدعى رجال األمن الذين نجحوا خنقه. وتابع أنه "نجح الموظف بالتمل

 بالسيطرة عليه".
 21/8/2019، 48عرب 

 
 "إسرائيل"عن العالقة مع  ا  دانون للقادة العرب: تحّدثوا علن .13

قال داني دانون سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة،  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
لسة نقاش في األمم المتحدة حول الوضع في الشرق األوسط، إن على قادة الليلة الماضية، خالل ج

 الدول العربية أن يتحدثوا بشكل علني عن التعاون المشترك بينهم وبين إسرائيل.
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وبين دانون أن إيران نجحت في تقريب إسرائيل من العالم العربي، وهناك عالقات وراء األبواب 
 لسابعة.المغلقة، وفق ما أوردته القناة ا

وادعى المسؤول اإلسرائيلي أن زعماء الدول العربية يعترفون بأن التهديد الرئيس في الشرق األوسط 
 هو التهديد اإليراني، وليس إسرائيل التي باتوا يدركون أنها قوة مهمة لمكافحة "اإلرهاب الراديكالي".

النية بأن تعاوننا هو مصلحة وأضاف أن "التحديات المشتركة تتطلب من القادة العرب أن يقولوا ع
 مشتركة".

 21/8/2019القدس، القدس، 
 

 خطة لتوطين نصف مليون إسرائيلي جديد في الضفة .14
أعلن حزب يمينا برئاسة أياليد شاكيد، يوم األربعاء عن خطته لحل مشكلة : القدس المحتلة

 االستيطان في إسرائيل المتمثلة بغالء الشقق السكنية.
صحفي عقده الحزب في مستوطنة ألكنا في الضفة الغربية، بمشاركة مسؤولي  جاء ذلك خالل مؤتمر

 الحزب بما في ذلك أيالت شاكيد ونفتالي بنيت ورافي بيرتس وبتسالل سموتريتش.
ووفقا للقناة العبرية السابعة، فإن الحديث يدور عن خطة سينفذها الحزب في حال فاز في 

الستيطان، حيث تنص الخطة على توطين أكثر من نصف االنتخابات المقبلة وتقلد ملف وزارة ا
 مليون إسرائيلي في الضفة الغربية.

ألف وحدة  22كما أوضح الحزب أن تطبيق الخطة سيمتد لمدة خمسة أعوام من خالل بناء ما يقارب 
 سكنية جديدة في الضفة الغربية، بدعم مالي من الحكومة من خالل صرف ميزانية خاصة بالخطة.

 21/8/2019ة، ما اإلخباريوكالة س

 
 يوسي بيلن: األوضاع في القدس تذكر بإحراق المسجد األقصى .15

سياسة “وفي هذا السياق، حذر أيضا وزير الخارجية األسبق، يوسي بيلين، مما يحصل اليوم من 
في القدس تذهب باتجاه إشعال الحرم القدسي. وفي معرض تحذيره، يضيف بيلين، ” إسرائيلية جنونية

كأننا في سيناريو يستعيد إحراق المسجد األقصى في مثل هذه “حد مهندسي اتفاق أوسلو: وهو أ
 ”.األيام قبل خمسين عاما على يد مايكل روهان، المسيحي األسترالي من كيبوتس مشمار هشارون 

الدول العربية اتهمت في عام “، أن ”يسرائيل هيوم“وأوضح يوسي بيلين، في مقال نشرته صحيفة 
رائيل الرسمية بمحاولة التخلص من أي أثر إسالمي في الحرم القدسي، حيث تسبب الحريق إس 1969

كما أوضح بيلين، الذي شغل مهام عديدة في الكنيست والحكومات، ”. بأضرار كبيرة في المسجد



 
 
 
 

 

 12 ص             5015 العدد:             8/22/2019 خميسلا التاريخ: 

                                    

عاما اعترف خالل محاكمته العلنية التي تابعها كل العالم  28روهان ابن الـ“كوزارة القضاء، أن 
ة إحراق المسجد األقصى بزعم أنه تلقى أمرا إلهيا، وتعليمات من النبي زخاريا، واعتقد أن بجريم

إحراق المسجد األقصى سيمكن اليهود من بناء هيكل سليمان مجددا، وبذلك يسرع في عودة المسيح 
 ”.إلى العالم، والتحكم فيه ألف سنة من جديد

أن روهان ال يمر بظروف صحية ونفسية مالئمة  المحكمة اإلسرائيلية قررت“وأشار بيلين إلى أن 
تجعله مهيأ لتلقي محاكمة عادلة، وقررت إرساله إلى مستشفى لألمراض النفسية، حتى تمكن من 

 ”.1995الهرب من أحد المستشفيات، وفي النهاية تم تسليمه إلى أستراليا إلى أن مات فيها عام 
ث الجارية اليوم في القدس تعيد إلى األذهان األحدا“وبعد استحضار التاريخ، أضاف بيلين أن 

التنظيم اليهودي الذي تشكل في السبعينيات والثمانينيات من مجموعة متطرفة أقيمت على أنقاض 
تنظيم غوش إيمونيم، وجاء تأسيس التنظيم خصيصا احتجاجا على السياسة التي اتبعها رئيس 

السالم مع مصر، وتنازل عن شبه جزيرة سيناء،  الحكومة الراحل، مناحيم بيغن، ألنه وقع على اتفاق
 ”.ولم يتبع سياسة القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين

 21/8/2019القدس العربي، لندن، 
 

 هدفها "انتخابي" لجمع أصوات اليمينيين ير الفلسطينيين من غزةهجتهآرتس: خطة  .16
برية، اليوم األربعاء، اعتبرت صحيفة هآرتس الع -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

تصريحات مسؤول حكومي إسرائيلي من حاشية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خطة 
 لتشجيع الغزيين على الهجرة، بأن الهدف منها انتخابي.

وأوضحت الصحيفة، إن التصريحات تهدف إلى جذب المزيد من الناخبين األيديولوجيين اليمينيين 
 و والليكود عشية االنتخابات.لصالح نتنياه

وبينت إن تطبيق مثل هذه الخطة بشكل عملي ال تبدو عالية، مضيفًة "على أي حال، فإن الهدف 
 الرئيسي منها، أن تكون في عناوين الصحف والبرامج التلفزيونية وقد تحقق ذلك بالفعل".

 21/8/2019القدس، القدس، 
 

 ية تجارة حرةتوقعان اتفاقالجنوبية وكوريا  "إسرائيل" .17
أعلنت إسرائيل وكوريا الجنوبية األربعاء إبرام اتفاقية تجارة حرة تتضمن  -"القدس" دوت كوم -رام هللا

وصرح رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو  إعفاء مجموعة من البضائع من الرسوم الجمركية.
 ، ويا له من اقتصاد"."هذه أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها نعقدها مع اقتصاد أسيوي 
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وأضاف وهو يقف إلى جانب وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي "إنه اقتصاد رائد على 
 الساحة العالمية، كما أنه اقتصاد متقدم وحيوي".

 21/8/2019القدس، القدس، 
 

 صمت إسرائيلي على تصريح ترامب عن خيانة اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين .18
ب: امتنع المسؤولون اإلسرائيليون، األربعاء، عن التعليق على ما أدلى به الرئيس األمريكي تل أبي

دونالد ترامب من تصريحات قال فيها إن يهود الواليات المتحدة الذين يدلون بأصواتهم لصالح الحزب 
 ”.خائنون “الديمقراطي 

مب غير أن الحكومة وثار غضب الجماعات اليهودية في الواليات المتحدة من تصريح ترا
ورفض مكتب  اإلسرائيلية، التي تربطها بإدارته عالقات وثيقة، امتنعت عن اإلدالء بدلوها في األمر.

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التعليق على تصريحات ترامب.
يو ريشيت بت: وردا على سؤال عما قاله الرئيس األمريكي، قال وزير الطاقة، يوفال ستاينيتز، لراد

يجب أال نتدخل في الخالفات السياسية في الواليات المتحدة. فنحن لنا عالقات طيبة مع “
 ”.الديمقراطيين والجمهوريين، وال بد أن نستمر على هذا المنوال

 21/8/2019القدس العربي، لندن، 
 

 موازنات خاصة للمستوطنات في الضفة الغربية لزيادة قدرتها االستيعابية .19
كشفت دراسة جديدة عن اتجاهات السياسة االقتصادية واالجتماعية التي تنتهجها : النعامي صالح

إسرائيل، لتشجيع االستيطان والتهويد في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين قدرة المستوطنات على 
 استيعاب المزيد من المستوطنين.

ية واالجتماعية إلى أن الحكومات وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز "أدوا" للدراسات االقتصاد
اإلسرائيلية المتعاقبة عمدت إلى منح المستوطنات في الضفة قائمة طويلة من االمتيازات 
االقتصادية، بشكل يفوق بكثير الموازنات التي خصصتها لبقية المدن والتجمعات االستيطانية داخل 

 إسرائيل.
ي على البلديات والمجالس المحلية في الفترة وأشارت الدراسة، التي تناولت حجم اإلنفاق الحكوم

، والتي نشر أهم نتائجها موقع "سيحا مكوميت" اليوم األربعاء، إلى 2017و 1997الفاصلة بين عامي 
أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب حرصت على التمييز ضد "مدن التطوير"، التي تقطنها عادة 

 ات متدنية مقارنة بمستوطنات الضفة.الطبقات الفقيرة والضعيفة حصلت على موازن
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وحسب المعطيات التي كشفت عنها الدراسة، فإن الحكومة منحت، في هذه الفترة، تموياًل بقيمة 
دوالرًا( لتغطية الخدمات االجتماعية التي يحصل عليها الفرد،  1,037شيكل كل عام )حوالي  3,632

 دوالرًا(. 664يكل )حوالي ش 2,326في حين حصل الفرد في مدن التطوير على مبلغ 
وحسب الدراسة، فإن المجالس المحلية في المستوطنات قّدمت بدورها موازنات أخرى تهدف إلى 
تحسين مستوى الحياة فيها، مشيرة إلى أن هذه المجالس قدمت لكل فرد في هذه المستوطنات، خالل 

ن في "مدن التطوير" على دوالرًا(، في حين حصل المستوط 2,442شيكل ) 8,548حوالي  2017عام 
دوالرًا(، أّما الفرد في المدن والبلدات الفلسطينية داخل الخط األخضر، فحصل  2,141شيكل ) 7,496
 دوالرًا(. 1,153شيكل ) 4,037على 

وأشارت الدراسة إلى أن المساعدات الحكومية تعمد إلى تمويل خدمات التعليم، الضمان االجتماعي، 
ة إلى أن هذه المساعدات ال تشمل الموازنات الخاصة التي تحولها الحكومة الصحة، والثقافة، مشير 

 إلى المستوطنات التي تعاني من مستوى جباية منخفض.
ولفتت الدراسة األنظار إلى أن الموازنات التي خصصتها الحكومة للمستوطنين الذين يقطنون في 

، أكبر من تلك التي يحصل عليها مستوطنات الضفة، لتمويل خدمات التعليم والضمان االجتماعي
 المستوطنون الذين يقطنون المدن الغنية في إسرائيل.

وذكرت أن الحكومات المتعاقبة منحت المستوطنات موازنات خاصة، ارتبطت إما بالسياسات تجاه 
هذه المستوطنات التي انتهجها وزراء المالية ووزراء الضمان االجتماعي، أو بهدف تقليص تأثير 

بين مستويات الدخل، أو لمواجهة تبعات تطبيق اتفاق أوسلو، إلى جانب موازنات تهدف إلى الفرق 
 منح المستوطنين شروط تقاعد أفضل.

وحسب الدراسة، فإن الحكومات المتعاقبة تمارس التمييز بين المستوطنات نفسها، مشيرة إلى أن 
تحصل على موازنات أكبر من  المستوطنات التي تقطنها أغلبية تنتمي للتيار الديني القومي،

 المستوطنات التي يقطنها أتباع التيار الديني الحريدي.
 21/8/2019العربي الجديد، لندن، 

 

 مقعدا بالكنيست 57الحريديين يحصل على  –استطالع: معسكر اليمين  .20
يسار  –الحرديين والوسط  –دّل استطالع ُنشر اليوم، األربعاء، أن توازن القوى بين معسكري اليمين 

لم يتغير تقريبا، وأن التقارير حول احتمال انقسام حزب "كاحول الفان" بعد انتخابات الكنيست، في 
 أيلول/سبتمبر، ال تؤثر على قوته. 17
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ووفقا لالستطالع الذي نشره موقع "والال" اإللكتروني، فإنه في حال جرت انتخابات الكنيست اآلن، 
مقعدا في الكنيست، من دون حزب "يسرائيل  57يين على الحريد –سيحصل معسكر أحزاب اليمين 

يسار، من دون القائمة  –مقعدا لمعسكر الوسط  43بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، مقابل 
المشتركة. ويعني ذلك أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، كما 

لن يتمكن من تشكيل حكومة، في حال بقيت االصطفافات أن رئيس "كاحول الفان"، بيني غانتس، 
 وفقا للمعسكرات الحالية واستمرت الخصومة بين نتنياهو وليبرمان.

الحريديين بعد االنتخابات سيكون كالتالي:  –وتبين من االستطالع أن تمثيل أحزاب معسكر اليمين 
. وسيتمثل "يسرائيل بيتينو" بـ 7 –اس ؛ ش8 –؛ "يهدوت هتوراة" 11 –مقعدا؛ "إلى اليمين"  31الليكود 

 مقاعد. 9
مقعدا؛ "المعسكر الديمقراطي"  30 –يسار كالتالي: "كاحول الفان"  –وسيكون تمثيل معسكر الوسط 

 نائبا في الكنيست. 11. وسيمثل القائمة المشتركة 6 –؛ تحالف حزبي  العمل و"غيشر" 7 –
من المستطلعين إن  %38ل "كاحول الفان"، وقال وتطرق االستطالع إلى األنباء حول خالفات داخ

إنه  %36انقسام الحزب بعد االنتخابات، وقال  %26هذا الحزب يجب أن يبقى موحدا، بينما أيد 
 ليس لديهم إجابة على هذا السؤال.

وحول التقارير التي تحدثت عن أن رئيسة كتلة "إلى اليمين"، أييليت شاكيد، بعثت برسالة إلى 
يره فيها بين تعيينها وزيرة للقضاء والعمل على سن قانون الحصانة بحيث يمنع محاكمة نتنياهو تخ

من المستطلعين إنهم ال يصدقون هذه  %40نتنياهو، أو محاكمته وسجنه بدون سن قانون كهذا، قال 
 قالوا إنهم يصدقونها. %38التقارير، لكن 

 21/8/2019، 48عرب 

 
 عدة مواقع في قطاع غزةطائرات االحتالل االسرائيلي تقصف  .21

قصف طائرات االحتالل العسكرية فجرا مواقع في قطاع غزة وذلك بذريعة الرد على إطالق : غزة
 .صاروخ باتجاه مستوطنات غالف غزة

وكان طيران االحتالل الحربي ق قصف مساء أمس األربعاء موقعا بحريا تابعا لحركة حماس وذلك 
انفجرت في منطقة مفتوحة قرب إحدى مستوطنات المجلس بذريعة الرد على إطالق قذيفة هاون 

وقال المتحدث باسم جيش االحتالل إنه تم رصد عملية إطالق قذائف  ."اإلقليمي "سدوت نيغيف
أخرى من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغالف وإن الجيش رد باستهداف مواقع أخرى في شمالي 

 .القطاع
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رات االحتالل قصفت عدة مواقع فجر اليوم الخميس في من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائ
وقالت المصادر أن طيران االحتالل استهدف موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة  .قطاع غزة

 .بثالث غارات متتالية فيما ُسمع دوي انفجار قوي جنوب مدينة غزة
قنابل اإلنارة على منطقة كما ودوت أصوات االنفجارات شمال ووسط قطاع غزة فيما أطلق االحتالل 

 .صوفا على الحدود الشرقية للقطاع
وكانت قد أكدت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن االحتالل استهدف موقع البحرية "البيدر" التابع 

 لحركة حماس غرب مدينة غزة، بصاروخ أطلقته طائرة استطالع.
 22/8/2019، وكالة سما اإلخبارية

 
 محيط مطار قلنديا منشأة في 20إخطارات بهدم  .22

وزعت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس بحماية قوات معززة من جيش االحتالل، اليوم 
األربعاء، إخطارات هدم وإخالء لمنشآت مواطنين في محيط جدار الضم والتوسع العنصري قرب 

 .مخيم قلنديا شمال مدينة القدس
منشأة تركزت في حي  20دم وإخالء ألكثر من وقالت مصادر أمنية إن الطواقم وزعت إخطارات ه

المطار، الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم االسرائيلية بخصوص 
 .منشآتهم، واليوم تم توزيع اإلخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص الالزمة

رائيلي، حيث تم تأسيس المخيم ويتعرض المخيم لعمليات هدم متواصلة من قبل قوات االحتالل اإلس
 دونما. 353في مساحة ال تزيد عن  15,000، ويقطنه أكثر من 1949في العام 

 21/8/2019األيام، رام هللا، 
 

 استدعاء طفل مقدسي للتحقيق للمرة الرابعة .23
أعوام( من البلدة  10استدعت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، الطفل محمد ياسر نجيب )

وقال والده ياسر نجيب إن مخابرات االحتالل أبلغته عبر  .في القدس المحتلة، للمرة الرابعةالقديمة 
اتصال هاتفي، بإحضار نجله محمد لمراجعتها للمرة الرابعة، يوم األحد المقبل في مركز التوقيف 

بعد  وكانت قوات االحتالل اعتقلت الطفل نجيب .والتحقيق المعروف بـ"القشلة" في القدس المحتلة
 .االعتداء عليه بالضرب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة مطلع الشهر الجاري 

 21/8/2019األيام، رام هللا، 
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 دوالر ألف 100..االحتالل ُيغرم األطفال الفلسطينيين 2019منذ بداية  .24
اف أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم االحتالل تواصل استنز : الرأي –فلسطين المحتلة 

أهالي األسرى في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض 
ألف دوالر في محكمة  100الغرامات المالية بحق األطفال والتي بلغت منذ بداية العام الجاري 

 .عوفر
مات وقال بيان للمركز إن غالبية األطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرا

مالية، اضافة الى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي 
 .األطفال وعقابًا تعسفيًا تمارسه محاكم االحتالل بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم

 21/8/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لعملمسيرات فلسطينية غاضبة في مخيمات لبنان ضد قانون ا .25
آالف ، أن انتصار الدنان ، عنعين الحلوة، من 21/8/2019، ، لندنالعربي الجديدذكرت 

في مسيرات حاشدة ضد قرارات وزير العمل اللبناني دعت إليها هيئة العمل وا الفلسطينيين شارك
 الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، والحراك الشعبي في مخيم عين

  .الحلوة الذي شهد المسيرة الكبرى 
ونظمت مسيرات متزامنة في مخيمات "المية ومية"، والرشيدية، وفي مخيم برج البراجنة، وفي مخيمي 
البداوي والبارد، كما أعلن عن إغالق مداخل مخيم عين الحلوة بدًءا من الساعة السادسة من صباح 

 .جلسة مجلس الوزراء اللبنانيغد الخميس حتى الثانية عصرًا بالتزامن مع عقد 
وقال مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، سامر مناع: "المسيرات واالحتجاجات في 
المخيمات الفلسطينية هدفها الضغط على الحكومة اللبنانية التي ستعقد جلستها غدا الخميس، من 

ة وأن الحكومة لم تضع على جدول أجل فتح الملف على قاعدة حقوق الالجئين الفلسطينيين، خاص
أعمالها ملف إجازة العمل المتعلقة بالعامل الفلسطيني، ورغم كل التحركات في المخيمات لم تلتفت 
الحكومة بعد إلى رفض القرار، ونحن بانتظار اجتماعها الخميس، فإما تتصاعد التحركات، وإما 

 ."تخف
الفصائل والقوى ، أن بوال أسطيح ، عنبيروتمن  22/8/2019، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

؛ إن «الشرق األوسط»لـ« فتح»الفلسطينية جددت تحركاتها التصعيدية أمس. وقالت مصادر حركة 
« عين الحلوة»وشهد مخيم «. يوم غضب»المسيرات عمت كل المخيمات بعد ظهر أمس، في إطار 
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اب عام، سيشهد إقفال كل المخيمات، اعتصامًا مسائيًا، وذكرت أنه تم إعالن اليوم الخميس يوم إضر 
  .بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء

لم نتمكن حتى الساعة من تحديد العدد النهائي للمتضررين من إجراءات وزارة العمل؛ »وأضافت: 
. فقد أقدم كثير من أصحاب 150و 100لكن عدد المصروفين من العمال الفلسطينيين يتراوح ما بين 

 .«ى االستغناء عن خدماتهم؛ ألنهم ليس لديهم رخص عملالمؤسسات عل
 

    150االحتالل يهدم بلدة العراقيب للمرة .26
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، بلدة العراقيب في النقب المحتل : النقب المحتل

دة "يوآف" وذكرت مصادر محلية أن قوات من الشرطة ووح .، وصادرت خيام سكانها150للمرة الـ 
 .اقتحمت بلدة العراقيب مسلوبة االعتراف في النقب وهدمتها

واعتقل االحتالل خالل مداهمة العراقيب، قاصرا من البلدة، واقتاده للتحقيق إلى مركز "يوآف" في بئر 
وأقدمت الشرطة على تفكيك خيام أهالي العراقيب وتمزيقها وجرها إلى خارج مسطح البلدة  .السبع

 م جرافات الهدم.دون استخدا
 21/8/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لالحتالل: ستدفعون ثمن المّس بالمقدسات في بيت المقدس "الحركة اإلسالمية" .27

حذرت الحركة اإلسالمية في بيت المقدس، االحتالل الصهيوني من "اللعب بالنار : القدس المحتلة
 .خط أحمروالمس بالمقدسات"، مشددة على أن المسجد األقصى 

وفي بيان لها في الذكرى الخمسين إلحراق منبر نور الدين زنكي، توجهت الحركة اإلسالمية للمحتل 
الصهيوني بقولها: إن اللعب بالنار والمس بالمقدسات وجعلها قضية مزايدات انتخابية ستمتد ناره 

وطنين والمتطرفين وأضافت محذرة االحتالل: "ستدفعون ثمن تهور المست .لتحرق كيانكم وأحالمكم
منكم، ال تراهنوا على هدوء شعبنا، فإنه الهدوء الذي يسبق العاصفة التي ستطيح بكم، ولكم في 

وشددت على أن "األقصى خط أحمر، ترخص في سبيله الدماء وكل ما  ."التاريخ الدروس والعبر
وهبات دفاعا عنه  نملك، كما فعلنا في انتفاضة األقصى وانتفاضة القدس وما سبقها من انتفاضات

 ."وعن قدسيته
 21/8/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مبادرة سفير_فلسطين المستقلة تطلقتحالف منظمات داعمة للحق الفلسطيني  .28
أعلن تحالف منظمات داعمة للحق الفلسطيني إطالق مبادرة #سفير_فلسطين المستقلة الهادفة إلى 

ريقة مهنية من خالل رفده بالمعلومات الدقيقة والمهارات تمكين كل مهتم بتقديم قضية فلسطين بط
مّد المجتمعات »الالزمة. وتستهدف المبادرة جميع الشرائح العمرية والجنسيات، فيما ترمي إلى 

المحلية بأكبر عدد من المتمكنين من تفاصيل القضية الفلسطينية بأعلى مستوى، والقادرين عن 
  .المشروع، وفق بيان صادر عن القائمين على «ة، والتشبيك بينهمالتعبير عنها بالحقائق بوضوح وثق

تبدأ المنصة أعمالها التعليمية والتواصلية في شهر أيلول )سبتمبر( المقبل، على أن تنطلق عبر 
عبر  2020مساحات تعلم ونقاش عن بعد، ومحاضرات رقمية متخصصة، يتبعها مسابقة في صيف 

  .ــ سمعية اختبارات كتابية وشفهية وبصرية
« المرصد المغربي لمناهضة التطبيع»و« المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج»يضم التحالف 

أكاديمية دراسات »و« المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية ــ مسارات»و
دار العودة للدراسات »و« الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية ــ انتماء»و «الالجئين
 302الهيئة »و« نقابة المهندسين األردنيين ــ لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس»، و«والنشر

وقد أعلن بداية العمل الميداني وفتح «. منظمة ثابت لحق العودة»و« للدفاع عن حقوق الالجئين
 .فاق والتشبيك مع المؤسسات والروابط كافة المهتمة للمشاركة في المبادرةاآل

قائدة المبادرة التي أطلقت بالتوازي في بريطانيا وفلسطين، روان الضامن، وهي المديرة التنفيذية 
الفكرة ولدت في ظل شيطنة الفلسطيني »لالستشارات اإلعالمية، قالت إّن « ستريم»لمؤسسة 

ثر من بلد عربي، وتحت سطوة التطبيع الفجة تجاه المشروع الصهيوني، واآلفاق المستمرة في أك
الواسعة التي يفتحها العالم الرقمي أمام تواصل األفراد، لذا يجدر أن يكون هناك مكان يسلِّح كل من 

نحن بحاجة لسفير القدس »وأضافت: «. يريد ويستطيع بالمعلومة الدقيقة وطريقة العرض السليمة
صفد، وسفير البيئة وسفير المياه في فلسطين، وسفير فلسطينيي لبنان وسفير فلسطينيي وسفير 

تشيلي. هذه المبادرة هدفها وضع األسس المشتركة وإنشاء لغة مشتركة، والتشبيك بين الفاعلين، وفتح 
 «.الباب للتخصص مع رفع مستوى المهارات وتعزيز المبادرة على المستويين المحلي والدولي

 21/8/2019، بار، بيروتاالخ
 

 مصر تعتقل نجل القيادي نبيل شعث منذ أسابيع .29
عائلة وأصدقاء السياسي المصري من ، أن القاهرة، من 21/8/2019، العربي الجديد، لندنذكرت 

أصل فلسطيني، رامي نبيل شعث، اتهمت أجهزة أمن الّدولة المصرّية باعتقاله بسبب مواقفه العلنّية 
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ي، واستمراره في الّدفاع عن الحقوق الفلسطينية ضّد االحتالل اإلسرائيلي والفصل ضد القمع الّسياس
 .العنصري 

وأوضح بيان صدر اليوم عن عائلة وأصدقاء شعث أنه اعتقل فجر الجمعة الخامس من يوليو/تموز 
، من منزله في القاهرة بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال األمن المدججين بالسالح وفتشوا 2019

  .مقر إقامته دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك
وأضاف البيان "اكتشفنا بعد ذلك أنه تمت إضافة رامي إلى قضية جنائية ُتعرف باسم قضية "خلية 
األمل"، وأنه متهم بمساعدة جماعٍة إرهابية"، مؤكدًا أن "ليس هناك بالقطع أي عالقة لرامي بقضية 

ودعت األسرة إلى اإلفراج الفوري عن رامي نظرًا لعدم وجود تهم وأدلة  ."ياألمل أو بأي تنظيم إرهاب
مثبتة ضده، محملة السلطات المصرّية مسؤولية سالمته الشخصية، ومؤكدة رفضها أي محاولة 

 .لتشويه سمعته وسمعة أسرته واتهامه باالنتماء لجماعات إرهابية
خارجية األسبق في السلطة الوطنية الفلسطينية نبيل وكان رامي قد لعب دورًا نشطًا مع والده، وزير ال

 شعث، وعمل مستشارًا سياسيًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
، أن أيسر العيس -لبابة ذوقان، عن رام هللا، من 22/8/2019، لألنباءناضول وكالة األوأضافت 

رية تحتجز نجله "رامي" بأحد وزير الخارجية الفلسطيني األسبق نبيل شعث، قال إن السلطات المص
  .السجون بالعاصمة القاهرة منذ نحو شهرين

وفي تصريحات لألناضول، األربعاء، أوضح شعث وهو أيضا مستشار الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، أن "هناك تواصل مع جهات مصرية مختلفة حول قضية اعتقال نجلي رامي في سجن طرة 

  ."ف في إيضاح قضيته أو اإلفراج عنه)جنوبي القاهرة(، لكن هناك تسوي
وبّين: "المصريون )السلطات( أبلغوا العائلة أن رامي غير متهم بأي شيء يتعلق باإلرهاب أو غير 

وتابع: "في األيام األولى لم  ."ذلك، لكن سننتظر ردهم بعد نشر بيان العائلة المتعلق باستمرار اعتقاله
  ."ة منذ نحو شهرين، وابنته وشقيقته تزورانه كل جمعةنكن نعرف مكانه، لكنه اآلن في سجن طر 

  .ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية
 

 هل ُتلَجم إجراءات وزير العمل بحق الفلسطينيين؟ ..جلسة مفصلية للحكومةبيروت:  .30
س الوزراء تتوّقف الهّبة الشعبية في المخيمات الفلسطينية على مجريات جلسة مجل: فراس الشوفي

اليوم، التي ينوي رئيس الحكومة سعد الحريري، أن يطرح فيها تجميد قرارات وزير العمل بحق العمال 
 الفلسطينيين من خارج جدول األعمال
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ينتظر الفلسطينيون في لبنان، مواطنين وفصائل، بفارغ الّصبر، األجواء التي ستخرج بها جلسة 
لة الفلسطينية. وتكاد تكون الجلسة الثانية بعد انتظام عمل مجلس الوزراء اليوم، حيال مسألة العما

الحكومة، محّطة مفصلّية في المسار الذي ستسلكه التحركات الشعبية في مخيمات لبنان، وال سّيما 
مخيمات الجنوب والشمال، التي أخذت زخمها منذ شهر ونصف شهر على وقع إجراءات وزير 

ستفزازية للفلسطينيين، وانضمام آخرين إلى موجة التصعيد العمل كميل بو سليمان وتصريحاته اال
 .ضد هذه العمالة، على هامش التعامل الشعبوي مع ملّف النازحين السوريين

خالل الجلسة الماضية، التي طرح فيها رئيس الحكومة سعد الحريري تجميد إجراءات وزير العمل 
تخاذ القرار الحكومي، بعد أن اعترض عدٌد من بحّق العمال الفلسطينيين، لم يكتب للنقاش التطّور وا

وزراء القوات، ثّم القاهم وزير الدفاع الياس بو صعب وآخرون، بحّجة غياب وزير العمل. وفيما 
قارب بو صعب األمر من زاوية عدم جواز اتخاذ الحكومة قرارًا بغياب الوزير المعني وتكرار هذه 

اعور على الحكومة اتخاذ قرار تعطيل إجراءات الوزير، السابقة مستقباًل، عرض الوزير وائل أبو ف
لكن مع االمتناع عن إظهار هذا األمر في اإلعالم، من دون أن يصل المجتمعون إلى قرار، على 

 .أن ُيستكَمل النقاش في جلسة اليوم
وخالل األيام الماضية، جرت العديد من االتصاالت بين وفد الفصائل الفلسطينية، وجوالت لوفد 

ركة حماس على القوى السياسية الرئيسية في البالد، لوضع اللبنانيين في وجهة النظر الفلسطينية، ح
التي ترّكز أساسًا على ضرورة إسقاط الحاجة إلى إجازة العمل للفلسطينيين، من خلفية سياسية 

ئين في المبدأ، وإجرائية بالتوازي، تحضيرًا لجلسة الحكومة. واستند الفلسطينيون إلى أن معاملة الالج
بصرف النظر عن اإلجراءات والتسهيالت، معاملة األجانب عبر إجازة العمل، ليس أمرًا واردًا اآلن، 
وإن كان في ما مضى عنوانًا للنقاش، إاّل أنه اليوم بات يحمل أبعادًا سياسية ال تخدم التوافق اللبناني 

تصفية ملف اللجوء في لبنان ودالالته  الفلسطيني على مواجهة صفقة القرن التي يستهدف أساساً  -
 .بالتوازي مع اإلجراءات ضد مدينة القدس ووكالة األونروا والتطبيع اإلسرائيلي مع الدول العربية

وبحسب المعلومات، فإن الموقف العام الذي توافق عليه الحريري والرئيس نبيه بري وحزب هللا 
توّجه نحو تجميد قرارات بو سليمان، والطلب من والحزب التقدمي االشتراكي وتيار المردة، هو ال
، بحيث ُيستثنى الفلسطينيون من اإلجازة. وفي 2010مجلس النواب تعديل قانون العمل الصادر عام 

ذات الوقت، سقط من الحسابات الطرح السابق، الذي جرى الحديث عنه إلصدار مرسوم تطبيقي 
ن، ما دام األمر يدور حول ضرورة حصول يشرح قانون العمل ويضمن التسهيالت للفلسطينيي

الفلسطينيين على إجازة العمل وأبعادها السياسية بمعاملة الفلسطينيين بالمبدأ معاملة األجانب. وهذا 
 .التوافق بين بري والحريري ُأبلِّغ رسميًا لألطراف الفلسطينية
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السير بتوافقات القوى السياسية في المقابل، ال يبدو أن وزراء القوات والتيار الوطني الحّر، في وارد 
األخرى. ويتوّقع أكثر من وزير حفلة مزايدة شعبوية اليوم، في إطار التنافس بين الفريقين على رفع 
السقف ضد العمالة الفلسطينية. وهذا األمر قد يعطي أبعادًا طائفية خالل جلسة اليوم، في حال 

 .د قرارات الوزير، وأغلبية مسيحية ترفضهاانقسام مجلس الوزراء بين أغلبية مسلمة تؤّيد تجمي
ومع أن وزير العمل، بحسب أكثر من مصدر فلسطيني، أوعز إلى فرق وزارة العمل إلى تخفيف 
ضغط اإلجراءات على الفلسطينيين، إاّل أنه يرفض إعالن هذا األمر عبر اإلعالم، بما يساعد القوى 

لعكس، يذهب الوزير نحو التصريحات الفلسطينية على امتصاص تحركات المخيمات. وعلى ا
 .االستفزازية، مزّودًا الشارع الفلسطيني بزخٍم لتسعير لتحركات الشعبية

 22/8/2019، االخبار، بيروت
 

 ليس بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين ثأر تاريخي: السعودية .31
الدولي ودعمها كل ما أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمبادئ القانون : د ب أ -الرياض 

ْلم لدول المنطقة، محملة اسرائيل وإيران مسؤولية  يمكن أن يساعد على استتباب األمن واالستقرار والسِّّ
 .تعريض األمن والسلم في المنطقة للخطر

وقال المندوب الدائم لوفد السعودية لدى األمم المتحدة السفير عبدهللا بن يحيى المعلمي، في كلمة 
جلسة لمجلس األمن بعنوان "صون السلم واألمن والدوليين: التحديات التي تعترض تحقيق بالده أمام 

السالم واألمن في الشرق األوسط" ، إن الكيانين األساسيين المسؤولين عن تعريض األمن والسلم في 
 .المنطقة للخطر هما إسرائيل وإيران

مي قوله إن "الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لم ونقلت وكالة االنباء السعودية، اليوم االربعاء عن المعل
يكن يوًما ما صراًعا ذا جذور عرقية أو دينية؛ فلقد عاش العرب المسلمون مع مواطنيهم اليهود 

 ."والمسيحيين في أمن وسالم طوال عمر الحكم العربي اإلسالمي في فلسطين
تاريخي، مشددا على ضرورة قيام وأكد المعلمي أنه ليس بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين ثأر 

 وعاصمتها القدس الشريف. 1967دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 
 21/8/2019، القدس، القدس

 
 "األقصى"تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان بحق  "الجامعة العربية" .32

ول العربية المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف طالبت جامعة الد": الحياة" –القاهرة 
العدوان بحق المسجد األقصى، منّوهة إلى أن الجرائم المتواصلة التي تنتهك األقصى يومًيا، تتطلب 
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تطبيق قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة لوضع حد لالستهتار اإلسرائيلي بالشرعية 
استمرار تغييبها تشجيعًا لالحتالل ولمواصلة جرائمه وتغيبًا للسالم العادل الذي الدولية التي تشّكل 

 .تطلع إليه شعوب المنطقة
وأدان األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور 

م، الجرائم اإلسرائيلية سعيد أبو علي، في تصريح صحافي بمناسبة ذكرى إحراق المسجد األقصى اليو 
المتواصلة بحق القدس ومؤسساتها ومعالمها ومقدساتها، مؤكًدا اعتزاز الجامعة العربية بصمود أبناء 
القدس والشعب الفلسطيني، وتصديهم لهذه الجرائم وهذه الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني 

 وحقوقه ومقدساته.
 21/8/2019الحياة، لندن، 

 
 تؤكد مكانة القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية "ميالتعاون اإلسال" .33

أكدت منظمة التعاون اإلسالمي دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في استعادة السيادة الكاملة  جدة:
على مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها 

كن المقدسة اإلسالمية والمسيحية فيها، وضمان الحقوق الدينية اإلنساني، وصون حرمة جميع األما
الثابتة لألمة اإلسالمية فيها، مؤكدة على ارتباط المسلمين األبدي في جميع أنحاء العالم بالمسجد 

 .األقصى المبارك
بة وقالت المنظمة، التي تتخذ من جدة، غرب السعودية، مقرًا لها، في بيان لها، أمس األربعاء، بمناس

تحل هذه األيام الذكرى األليمة للمحاولة اآلثمة »الذكرى الخمسين إلحراق المسجد األقصى المبارك: 
إلحراق المسجد األقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في ظل استمرار وتصاعد 

لين المسلمين إليه، وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى، من خالل تقييد حرية وصول المص
وتكرار االعتداءات عليهم داخل باحاته، وإغالق بواباته، وتمكين المستوطنين المتطرفين من اقتحام 

 .«ساحاته، إضافة إلى تكثيف أعمال الحفر تحته وفي محيطه
 21/8/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 ئيلية وقصف معسكراتها بالعراقالواليات المتحدة بإدخال طائرات إسرا يتهم"الحشد الشعبي"  :بغداد .34

اتهم زعيم مليشيا "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، الواليات المتحدة : بغداد ــ أكثم سيف الدين
األميركية، بإدخال طائرات إسرائيلية إلى العراق لقصف معسكرات "الحشد"، فيما هدد بالتعامل مع 

 ."أي طائرة أجنبية "فوق مقراتنا كطيران معاد
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رض أمس الثالثاء، معسكر تتشارك فيه مليشيات "كتائب حزب هللا" و"جند اإلمام"، في مدينة وتع
بلد، بمحافظة صالح الدين شمال بغداد، إلى قصف نجم عنه تدمير واسع في المعسكر ومخازن 
السالح، باإلضافة إلى خسائر مادية بممتلكات السكان القريبين من المكان بفعل تساقط صواريخ 

 .على منازل بقرى مجاورة وقذائف
وقال المهندس في بيان صحافي، إّن "أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات المسلحة إلى العراق 
والمنطقة، تفكر بأساليب متعددة النتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد الشعبي، توفرت لنا معلومات 

لى العراق عن طريق أذربيجان، لتعمل دقيقة بأن األميركان أدخلوا أربع طائرات إسرائيلية مسيرة إ
ضمن أسطول القوات األميركية على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية، كما لدينا 
معلومات أخرى وخرائط وتسجيالت عن جميع أنواع الطائرات األميركية متى أقلعت ومتى هبطت 

 ."وعدد ساعات طيرانها في العراق
امت أخيرًا باستطالع مقراتنا بدل تعقبها داعش، وجمعت معلومات وبيانات وأكد أن "تلك الطائرات ق

تخص ألوية الحشد ومخازن عتادها وأسلحتها، وقد عرضنا ذلك على العمليات المشتركة"، معتبرًا أن 
"ما يجري من استهداف مقرات الحشد أمر مكشوف لسيطرة الجيش األميركي على األجواء العراقية 

رخصة االستطالع، واستخدام األجواء المحلية ألغراض مدنية وعسكرية، ومن  عن طريق استغالل
ثم التشويش على أي طيران آخر من ضمنه طيران قوات الجيش العراقي، في حين سمح لطائرات 
أميركية وإسرائيلية بتنفيذ االعتداءات المتكررة، وهذا ما كشفته بعض مراكز البحوث األميركية 

 ."اء الصهيونيوتصريحات رئيس الوزر 
ولفت إلى أّن "هناك مشروعًا آخر قادمًا لتصفيات جسدية لعدد من الشخصيات الجهادية والداعمة 
للحشد الشعبي"، مؤكدًا أّن "المسؤول األول واألخير عما حدث القوات األميركية، وسنحملها مسؤولية 

النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا  ما يحدث اعتبارًا من هذا اليوم، فليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن
 الموجودة حاليًا واستخدام أسلحة أكثر تطورًا".

 21/8/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 بخيانة "إسرائيل"ترامب يتهم اليهود من ناخبي الحزب الديموقراطي  .35
الرئيس األميركي دونالد ترامب اتهم  ، من واشنطن، أن21/8/2019وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت 

ليهود األميركيين الذين يصوتون للحزب الديموقراطي "أما باالفتقاد الكامل للمعرفة أو بعدم الوالء"، ا
 .ما استدعى الرد عليه واتهامه بالترويج لمعاداة السامية وتسييسها
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وأبلغ ترامب الصحافيين في المكتب البيضاوي "منذ خمس سنوات مضت، حتى فكرة الحديث عن 
عن قطع المساعدات إلسرائيل بسبب شخصين يكرهان إسرائيل  -سنوات  حتى قبل ثالث -هذا 

 ."ال استطيع تصديق أننا حتى لدينا هذا النقاش. أين ذهب الحزب الديموقراطي؟ -واليهود 
وتابع "أعتقد أي يهود يصوتون )لمرشح( ديموقراطي. أعتقد أن ذلك يظهر أما افتقادا كامال للمعرفة 

 ."يرأو عدم والء منقطع النظ
والقت تصريحات ترامب انتقادات الذعة من الجماعات اليهودية التي اتهمته بمعاداة السامية 
وبالتشكيك بانتماء المواطنين اليهود، في سياق جدال ممتد من سنين يتهم اليهود األميركيين بالوالء 

 .المزدوج
منظمة يهودية غير حكومية وقال جوناثان غرينبالت المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، وهي 

ُتعنى بالدفاع عن حقوق اليهود، "من غير الواضح أي طرف أدعى )الرئيس األميركي( أن اليهود 
وأضاف "حان وقت الكف  ."+يتنكرون له+، لكّن االتهام بعدم الوالء استخدم مرارا لمهاجمة اليهود

 ."عن استخدام اليهود ككرة في اللعبة السياسية
فر المديرة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي األميركي الموقف ذاته، إذ اعتبرت وأيدت هالي سوي

أن ترامب "ليس له الحق إلخبار اليهود األميركيين أنه يعرف ما هو األفضل لنا أو أن يطلب 
 ."والءنا

وتابعت "نحن نعيش في ديمقراطية، وقد انخفض دعم اليهود للحزب الجمهوري إلى النصف في 
 ."وات األربع الماضيةالسن

وكتب  .بدوره، انتقد السناتور الديموقراطي عن فيرمونت بيرني ساندرز تصريحات ترامب على تويتر
ساندرز الطامح في الوصول للبيت األبيض "أنا يهودي فخور وليس لدّي قلق بخصوص التصويت 

ه، في االنتخابات لديموقراطي"، في إشارة العتزامه التصويت لرجل يهودي، أي التصويت لنفس
 .2020الرئاسية المقبلة في العام 

وفي ، أنه مايكل هرنانديز، عن واشنطن، من 21/8/2019، لألنباءناضول وكالة األ وأضافت 
تصريحات إعالمية من البيت األبيض، قال ترامب: "إذا كنت ترغب في التصويت لديمقراطي، فأنت 

 ."خائن جدا للشعب اليهودي وإسرائيل
غداة تصريحات قال فيها إن اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين "مدانون إما باالفتقار التام  يأتي ذلك

 .للمعرفة أو بعدم الوالء الشديد"، وفجرت انتقادات واسعة في صفوف جماعات يهودية أمريكية
 وأعربت اللجنة اليهودية األمريكية، في بيان حصلت وكالة األناضول على نسخة منه، إنها تشعر

ودعت "ترامب لوقف مثل هذا الخطاب المثير لالنقسام، والتراجع  ."بالغضب" من تصريحات ترامب
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ونقل البيان عن ديفيد هاريس، الرئيس التنفيذي للجنة، قوله إن تعليقات  ."عن تصريحاته الساخطة
 ."الرئيس "مثيرة للخالف بشكل مثير للصدمة، وغير مالئمة من قبل من يشغل أعلى منصب منتخب

"مجموعة من اآلراء السياسية  -مثلهم مثل جميع األميركيين -وأضاف أن لليهود األمريكيين  
وأولويات سياسية، وتقييمه )ترامب( لمعرفتهم أو والئهم استناًدا إلى تفضيلهم الحزبي، غير مناسب 

  ."وغير مرحب به وخطير تماًما
ورك(: "نرفض تعليقات ترامب التي تشير إلى من جهته، قال منتدى السياسة اإلسرائيلية )مقره نيوي

الجهل والخيانة بين اليهود األمريكيين. كلمات الرئيس ُمرّوعة، ولكنها غير مفاجئة بالنظر إلى سجله 
من التصريحات غير الالئقة، وكذلك جهوده لالستفادة من إسرائيل باعتبارها قضية دسمة في 

  ."السياسة األمريكية
بأن  االدعاءيسنر، مدير مركز العمل الديني لحركة اإلصالح، على "تويتر": " وكتب الحاخام جونا ب

اليهود غير مخلصين لممارسة حق التصويت، هو أمر غير مسؤول وخطير، إن الحرية السياسية 
وأضاف مخاطبا   ."والدينية هي من السمات المميزة لهذه األمة، وتحمي الناس من جميع األديان

 ."ستخدام الجالية اليهودية لتسجيل نقاط سياسيةترامب: " توقف عن ا
"هآرتس"، الثالثاء، أن الغالبية من اليهود األمريكيين يصّوتون للحزب  من جهتها، ذكرت صحيفة

بالمئة من أصوات اليهود في االنتخابات  80الديمقراطي، وإن الديمقراطيين حصلوا على قرابة 
 .2018النصفية للكونغرس في 

 ألربعاء، عبر حسابه بـ"تويتر" أن تكون هذه التصريحات معادية للسامية.ونفى ترامب، ا
 

 من العار أن يصف ترامب اليهود األميركيين بالغباء والخيانة :ستريت"-جيه" .36
ستريت وهي جماعة ضغط يهودية أمريكية ليبرالية في بيان يوم الثالثاء "من -قالت جماعة جيه

األغلبية الكبيرة من الطائفة اليهودية األمريكية ويصفها  الخطر والعار أن يهاجم الرئيس ترامب
 ."بالغباء والخيانة

وأضافت "لكن ليس مفاجئا أن تنتقل هجمات الرئيس العنصرية المخادعة عن النساء التقدميات 
وقالت اللجنة األمريكية اليهودية إنها  ."الملونات في الكونجرس اآلن إلى تشويه يستهدف اليهود

 .من تصريحات ترامبغضبت بشدة 
وقال ديفيد هاريس الرئيس التنفيذي للجنة "تعليقات الرئيس مثيرة لالنقسام بشكل صادم وال تليق بمن 

تتنوع ، وأضاف "اليهود األمريكيون، مثل كل األمريكيين .يشغل أعلى منصب منتخب" في البالد
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على أفضلياتهم الحزبية غير مالئم أو  آراؤهم وأولوياتهم السياسية. وتقديره لمدى علمهم أو والئهم بناء
 ."مستحب وخطير بكل ما تعنيه الكلمة

 21/8/2019، األيام، رام هللا
 

 عن مخاوف إسرائيل من وقف التنسيق األمني .37
 عادل شديد
لم يطرأ أي جديد على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاقيات أوسلو، وخصوصا التنسيق 

ي أسابيع على قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل باالتفاقيات مع األمني، على الرغم من مض
الحكومة اإلسرائيلية. ولطالما صدرت قرارات عديدة عن المؤسسات القيادية في منظمة التحرير 
الفلسطينية، منذ أكثر من أربع سنوات، كما المطالبات الشعبية الفلسطينية الواسعة بضرورة وقف 

هزة األمنية اإلسرائيلية، بعد أن وصل مشروع "أوسلو" إلى نهايته، ولم يبق التنسيق األمني مع األج
من االتفاقيات إال ما يصب في مصلحة دولة االحتالل، وخصوصا الدور الوظيفي للسلطة األمني 

  .والخدماتي اليومي الذي تعترف إسرائيل بأنه أزاح عنها أعباء كثيرة
قرار الرئيس عباس، على الرغم من تداعيات كبيرة لوقف  جاءت ردود الفعل اإلسرائيلية فاترة على

التنسيق األمني على إسرائيل في حال وقفه، وقد يعزو بعضهم برودة هذه الردود إلى انتظار إسرائيل 
معرفة وجهة القيادة الفلسطينية، إن كانت جاّدة في التطبيق والتنفيذ، أم أن هذا القرار ال يختلف عن 

ت الصلة، على الرغم من صدروه هذه المرة من رأس السلطة التنفيذية التي تمتلك القرارات السابقة ذا
كل الخيوط، بعد تجفيف صالحيات منظمة التحرير ونقلها إلى السلطة الفلسطينية، كما أن للرد 
اإلسرائيلي البارد رسالة تطنيش وعدم اكتراث، وكأن إسرائيل توصل رسالة إلى السلطة أنها ال تقلق 

  .ه بالسلطة وقراراتها، وأن األخيرة ستكون الخاسرة في حال التنفيذوال تأب
حققت إسرائيل إنجازات كبيرة بفعل التنسيق األمني ما لم تحققه بالوسائل األخرى، حيث يعبر 

 التنسيق األمني عن التزام السلطة بموجب إعالن المبادئ الموقع في العاصمة النرويجية،  
وإسرائيل، والذي نص على حق إسرائيل بالوجود اآلمن، وترتب عليه  أوسلو، بين منظمة التحرير

إلزام السلطة الفلسطينية بالعمل على ما سموه في "أوسلو" بمحاربة اإلرهاب والتحريض، والذي يعني 
تحمل السلطة مسؤولية في منع الهجمات على إسرائيل، في مقابل نقل الصالحيات األمنية للسلطة 

، واعتبرت  2002قبل االجتياح العسكري لها في العام  A اطق التي كانت تصنفالفلسطينية في المن
إسرائيل اعتراف منظمة التحرير بحقها في الوجود اآلمن في فلسطين، ومنع مهاجمتها، تطورا كبيرا، 
إذ من شأنه أن يصب في خدمة الرواية الصهيونية، ويضعف الرواية الوطنية التاريخية الفلسطينية 
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برت الحركة الصهيونية بمثابة سرطان يجب اجتثاثه بكل الوسائل، وفي مقدمتها الكفاح التي اعت
المسلح. وألزمت اتفاقية اوسلو الضحية الفلسطينية في حماية المجرم والسارق من دون مقابل 

  .سياسي، وقبل الحصول على الحقوق الوطنية
ترى أنه سيؤدي إلى انهيار الوضع يشكل وقف التنسيق األمني كابوسا كبيرا على إسرائيل، وهي 

األمني في األراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل، واندالع مواجهات فلسطينية إسرائيلية كبيرة، 
ستعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية في مقدمة القضايا في المنطقة والعالم، وستعود 

لشعب الفلسطيني وضد االحتالل. وهذا ما ال تريده مظاهر التأييد والتعاطف العربي والدولي مع ا
إسرائيل نهائيا، ألنه سيعيد إظهار الوجه الحقيقي إلسرائيل دولة احتالل تمارس شتى أصناف القمع 
ضد الشعب الفلسطيني، ما سيضعف من مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم، بعد أن تحّسنت كثيرا 

ات مع أنظمة عربية على حساب القضية الفلسطينية، والذي وقطعت أشواطا في بناء عالقات وتحالف
يعني تخليا من بعض األنظمة العربية عن التزاماتهم تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته، وازدادت 
الوفود العربية من تونس والعراق والسعودية والبحرين إلسرائيل، وأصبحت عواصم عربية مفتوحة أمام 

، األمر الذي تم تتويجه في ورشة المنامة، حين أصر نظام البحرين على الوفود الرسمية اإلسرائيلية
عقد المؤتمر في المنامة، رغما عن مطالبة القيادة الفلسطينية بمنع انعقاده. ولذلك، فإن أية مواجهات 

  .فلسطينية إسرائيلية ستفشل هذا اإلنجاز اإلسرائيلي الكبير
وقف التنسيق األمني نهايًة لمرحلة منع السلطة ترى إسرائيل أن بعض الفلسطينيين سيفهمون 

المقاومة، وضوءا أخضر للمقاومة، وقد يدفع عناصر أمن فلسطينيين إلى القيام بعملياٍت المتالكهم 
السالح وقدرتهم على استخدامه، كما جرى في االنتفاضة الثانية، حين تم إيقاف التنسيق األمني، 

ة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، وإصابة آالف وانضم عديدون من رجال األمن للمقاوم
آخرين، األمر الذي سيضرب المشروع االستيطاني في الضفة الغربية، والذي تصاعد بشكل كبير في 
العقد األخير، بفعل الهدوء الذي ساد الضفة الغربية، إضافة إلى ضرب االقتصاد اإلسرائيلي، 

نات والسياحة، كما االستثمارات الخارجية في إسرائيل، وخصوصا قطاعات الزراعة في المستوط
والذي سيشكل رافعة جديدة لعمل حمالت المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، حيث كثيرا ما تستخدم 
إسرائيل استمرار السلطة الفلسطينية في التنسيق األمني في مواجهتها الدعائية حمالت المقاطعة 

  .الدولية
التشوهات التي طرأت على النقاش العام الفلسطيني بشأن قضايا ومفاهيم  استفادت إسرائيل من بعض

كثيرة مرتبطة بالصراع والكفاح وتعريف إسرائيل والعالقة معها، والتي عكست تراجعا في المنظومة 
الوطنية الفلسطينية، والتي أدت إلى إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية، نتيجة استمرار السلطة 



 
 
 
 

 

 29 ص             5015 العدد:             8/22/2019 خميسلا التاريخ: 

                                    

وخصوصا األمنية منها، بعدما لم ُتبق اإلدارة األميركية والحكومات اإلسرائيلية أي منفذ  بالتزاماتها،
للسلطة، إذ تخشى إسرائيل أن وقف التنسيق األمني سيعيد العالقة بين الشعب الفلسطيني واالحتالل 
 إلى وضعها الطبيعي، وإعادة لحمة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها، وكشفت تغريداتٌ 
لفلسطينيين على الصفحات اإلسرائيلية الرسمية جزءا من التشوهات. ومما يعقد األمور أكثر من 
وجهة النظر اإلسرائيلية أن من تداعيات وقف التنسيق األمني أن إسرائيل ستشّدد حصارها، وتتراجع 

قات عن خطواٍت نفذتها في فترة الهدوء من منح آالف الفلسطينيين، رجال أعمال وآخرين، بطا
لتسهيل أمورهم، ودخولهم إسرائيل بمركباتهم الفلسطينية بعد منعها عشرين عاما، والذي سيؤدي 

اإلسرائيلية االستعمارية، المتمثلة بدعم طبقٍة ترتبط مصالحها ببقاء  االستراتيجيةلضرب إحدى ركائز 
داعم لمقاومة االحتالل، الهدوء وللدفاع عنه، ما يؤدي إلى زيادة في مؤشرات الرأي العام الفلسطيني ال

والرافض أشكال التطبيع، والقبول بالتسهيالت الحياتية واالقتصادية. وهذا يشكل ضربة قوية لمشروع 
اليمين اإلسرائيلي بالدمج االقتصادي لفلسطينيي الضفة مع إقصائهم سياسيا وقوميا، والذي سيحيي 

لية الكبيرة الختراق الشعب الفلسطيني الحركة الوطنية الفلسطينية، بعد ربع قرن من الجهود الدو 
  .وضرب وعيه، ليتكيف تحت االحتالل إلى األبد

لم تقتصر تداعيات وقف التنسيق األمني على الحالة األمنية، بعد نجاح اليمين الديني والقومي 
الصهيوني في توظيف التنسيق األمني والهدوء في الضفة لمصالحه. وواصل اليمين ورئيس الحكومة 

رائيلية االحتالل واالستيطان مع بقاء التنسيق األمني في مواجهة اليسار اإلسرائيلي الذي أصبح اإلس
على هامش الحياة السياسية اإلسرائيلية، كما أن من ضمن تداعيات وقف التنسيق األمني وانهيار 

ل، بالتزامن مع الحالة األمنية أن يؤثرا سلبا على مشاريع إسرائيل العدوانية وخططها تجاه غزة والشما
التوترات المتصاعدة في الخليج. وإذا استطاعت إسرائيل شن ثالث حروب على غزة، قتلت فيها 
آالف الفلسطينيين، وتبقي الضفة الغربية هادئة، فإن من المشكوك فيه أن يتكّرر هذا المشهد 

 مستقبال، في حال نفذت السلطة قراراتها بوقف التنسيق األمني.
 22/8/2019، لندنالعربي الجديد، 

 
 إن كانت هذه إسرائيل فمن نحن؟ .38

 طالل عوكل
بوقاحة ال تليق إال بدولة عنصرية، ال تعترف بالقوانين والقيم الدولية واإلنسانية، تعلن إسرائيل عن 
مخططاتها، لمساعدة سكان قطاع غزة، الفلسطينيين، في الهجرة. إسرائيل تبحث عن اتفاق مع دولة 
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تقبال الفلسطينيين، وتعرب عن استعدادها لفتح بعض مطاراتها لتحقيق الهدف أجنبية، لتسهيل واس
 .ذاته

الكالم موّجه لسكان قطاع غزة، من باب الحرص اإلسرائيلي اإلنساني، الكاذب لمساعدتهم على 
الخروج من جحيم األزمات التي تجتاح منذ فترة األوضاع في القطاع، لكن الكالم، يتجّنب المخطط 

 .معمول به، لتهجير الفلسطينيين من كافة األراضي المحتلة، وفي مقدمتها القدسالفعلي ال
تختار إسرائيل عن قصد أن يكون قطاع غزة هو عنوان مخططها األوسع، ألنها تظن أنها نجحت 

، وتظن، أيضًا، أنها نجحت 2007في التعامل مع القطاع باعتباره كيانًا معاديًا وفق قرارها في أيلول 
 .لص من مسؤولياتها كدولة احتالل وفق ما يرتبه القانون الدوليفي التخ

ال شك أن سيطرة حركة حماس على القطاع، قد شكل ذريعة قوية إلسرائيل كي تكمل ما بدأه  
شارون حين أخرج قواته ومستوطناته من قطاع غزة، وأخذت تقنع العالم البعيد والقريب، أن حماس 

ق معها سكان القطاع، أن يتم التعامل معها ومعه بكل أشكال هي منظمة إرهابية، تستحق ويستح
 .ووسائل اإلرهاب والقتل والتدمير

أصل المخطط يكمن في أصل المخطط الصهيوني، الذي أقام مشروعه على مبدأ "أرض بال شعب 
لشعب بال أرض". أما إذا كان التاريخ قد أكد زيف تلك االدعاءات، خصوصًا وأن الشعب الفلسطيني 

ل تعداده اليوم إلى عدد كل اليهود في إسرائيل وكل العالم، وأنه فرض حقيقة وجوده وحقوقه على يص
األرض، فإن أحفاد الصهيونية يتابعون المشروع وفق الفكرة األولى، للتخلص التدريجي من وجود 

 .الشعب الفلسطيني على أرضه
لمزاعم، والمخططات، فهو لم يقر، قانون القومية العنصري، في جوهره وشكله وأهدافه يفضح تلك ا

للتعامل مع سكان قطاع غزة، الذين أخرجتهم إسرائيل من دائرة التوازن والصراع الديمغرافي، وإنما تم 
. دولة يهودية 1948إقراره للتعامل في النهاية مع الفلسطينيين المتمسكين بأرضهم في مناطق عام 

تمل الفلسطينيين الذين يحملون هوية وانتماًء وطنيًا نقية ال تحتمل اليهود الفالشا ال يمكن أن تح
لشعبهم وأرضهم. حين نضع اإلعالن اإلسرائيلي تحت مشرحة الفحص فيما لم تتوقف إسرائيل عن 
القيام به في القدس، من محاوالت معلنة، لتهجير سكانها وأصحابها الفلسطينيين، فإن اإلعالن 

ية متبعة منذ عقود. تتبّجح إسرائيل بأن الميزان الديمغرافي األخير، إنما يكشف ويفضح سياسة إسرائيل
في القدس، قد أخذ يميل لصالح الوجود اليهودي، فإنها تعيد ذلك إلى تكثيف االستيطان، ودفع مبالغ 

 .هائلة لتشجيع اليهود الشّبان للسكن في المدينة المقدسة
الذي يقوم على إقصاء العرب،  غير أن الجزء األهم الذي يشير إلى طبيعة المخطط اإلحاللي

وإحالل اليهود المستوطنين مكانهم، هذا الجزء هو الذي يتصل بجملة من السياسات والممارسات، 
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واإلجراءات "القانونية"، أو المتسترة بالقانون، وغير القانونية لتحويل حياة المقدسيين إلى جحيم ال 
 .ُيطاق، بما يجبرهم على الرحيل

القدس التي ال يتوقف الفلسطينيون عن فضحها ومقاومتها بما يتيسر من إمكانيات السياسة ذاتها في 
متواضعة، في ظل خذالن عربي وإسالمي، يمتد ليشمل، أيضًا، الضفة الغربية َعبر سياسة الخنق 

 .والضغط واالعتقال والقتل ومصادرة األرض والبيت، إلرغام الناس على المغادرة
د صعوبة، وتشدد خناقها على الشباب والخّريجين، والكفاءات، ما جعل األوضاع في قطاع غزة، تزدا

البنك الدولي يتحدث في وقت سابق عن أن القطاع سيتحول إلى مكان غير صالح للحياة في عام 
. هذه األوضاع المتدهورة كل الوقت، رفعت حرارة التحذير من أن قطاع غزة، قابل لالنفجار 2020

التجربة العملية خالل سنوات االنقسام تشير إلى أن هذا االنفجار غير الكبير في أي وقت، وألن 
 .ممكن داخليًا، فإن إسرائيل تخشى وهي محّقة من أن يحصل االنفجار في اتجاهها

لوال ذلك لكان بإمكان إسرائيل أن تتجاهل كل ما يتعلق بقطاع غزة، إن كان يكفي لتأمين حياة 
راد. تعرف إسرائيل أنها ال تستطيع أن تهرب من مسؤوليتها عن معقولة لسكانه الذين يتزايدون باط

الناس في قطاع غزة، وهي بعد أن فقدت األمل في تنفيذ مخطط غزة المتوسعة في سيناء، فإنها 
 .تأخذ على عاتقها، استغالل الضائقة المعيشية للناس، من خالل المساعدة على تهجيرهم

، وال يتوقف األمر على الالجئين، فإنها مستعدة ألن تقدم إسرائيل تستبدل حق العودة، بحق الهجرة
المساعدة، وتخلق الحوافز، لهجرة أي فلسطيني بينما تدفع مليارات الدوالرات لتنفيذ حق اليهود في 

 .الهجرة إلى فلسطين ومقاومة عودتهم إلى بلدانهم األصلية
دعم من الواليات المتحدة، قادرة على اإلعالن اإلسرائيلي، إعالن حقيقي، والكل يعرف أن إسرائيل وب

التوصل مع بعض الدول، إلى اتفاق الستقبال المهجرين الفلسطينيين، ومنحهم الجنسية الجديدة، 
وتأمين حياة يعتقدون أنها ستكون أفضل من حياة الضنك التي يعاني منها الناس في القطاع. وإذا 

حتوى الخطير والعنصري، فإن إعالنها ينبغي كانت إسرائيل تعمل بوقاحة لتحقيق مخطط من هذا الم
أن يشكل عامل إحراج للقوى والسلطات الفلسطينية، التي ال تكّف عن الدعوة لتعزيز صمود 
الفلسطيني على أرضه، ولكنها تعمل في االتجاه المعاكس. والسؤال الذي ال يحتاج إلى جواب هو: 

لدوافع إلنجاح المخطط اإلسرائيلي، أم ان ما هي مسؤولية السلطات الحاكمة في توفير المناخ وا
 بإمكانهم التهرب من هذه المسؤولية وإلقاءها على إسرائيل فقط؟

 22/8/2019األيام، رام هللا، 
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 حماس.. بين الرغبة في التهدئة والغضب الجماهيري  .39
 جاكي خوري 

بين رغبتها في  بعد محاوالت اختراق إسرائيل من القطاع في األسابيع األخيرة، فإن حماس حبيسة
الحفاظ على التهدئة مع إسرائيل من جهة، وحقيقة أن كثيرين من الجمهور الغزي وعدد من نشطائها 
يؤيدون عمليات رد عنيفة. طلبت حماس يوم اإلثنين من الجمهور المجيء إلى مظاهرات يوم 

الظروف الجمعة من أجل التنفيس عن الغضب، ومن أجل التوضيح إلسرائيل بأنه بدون تحسين 
اللبنانية، نقلت ” األخبار“والوفاء بالتزامات التهدئة، يبقى االنفجار مسألة وقت. وحسب صحيفة 

الفصائل الفلسطينية إلى إسرائيل عن طريق وسطاء بأنه إذا لم تنفذ ما هو مطلوب منها في 
لكن لم االلتزامات، ومنها إدخال أموال قطر إلى القطاع، سيؤدي ذلك إلى تصعيد على األرض، و 

 .تتم اإلشارة إلى تفاصيل حول التصعيد
الضغط الشعبي في القطاع على حماس يزداد إزاء محاوالت االختراق، التي كان آخرها في يوم 
السبت وانتهى بقتل ثالثة فلسطينيين في العشرين من أعمارهم. الثالثة كانوا معروفين في القطاع 

ط حياة متدينًا. وحسب التقارير في غزة، كان لعدد كنشطاء في المظاهرات قرب الجدار ومارسوا نم
 .منهم تدريب عسكري 
شبابًا “هو اعتبار منفذي محاوالت االختراق  -كـما تم التعبير عنه مؤخراً -الحل لدى حماس 

مسًا بالحرم. مع ذلك، شخصيات  -في نظرهم-يعارضون الحصار اإلسرائيلي وما يبدو ” غاضبين
تخفي القلق من هذه العمليات، وفي وسائل اإلعالم العربية والفلسطينية رفيعة المستوى في حماس ال 

 .نشر أن حماس أجرت تحقيقات داخلية في هذه العمليات
نشطاء في حماس قالوا للصحيفة إن الضغط على حماس يزداد حتى في أوساط جمهور مؤيديها. تم 

شباب الثالثة الذين قتلوا السبت. التعبير عن دعم الجمهور للعمليات في هذا األسبوع في جنازة ال
ُلّفت جثامينهم بأعالم حماس والجهاد اإلسالمي وفتح. مشهد اعتبر نادرًا جدًا في القطاع. الرسالة 
التي خرجت من الجنازة هي أن هذه العملية وحدت صفوف التنظيمات وحظيت بتأييد واسع من 

الجهاد اإلسالمي، فإن الشباب في السكان. حسب أقوال نشطاء من المستوى السياسي في حماس و 
األذرع العسكرية غير راضين عن الوضع القائم وعن الحوار حول التهدئة الضعيفة، ويعارضون 
محاوالت التنظيمات الحفاظ على التهدئة ألشهر مقابل وعود بتسهيالت في القطاع، التي ال تؤدي 

 .فعليًا إلى تحسين الوضع في القطاع
حت أن معظم الشباب الذين يتجندون للذراع العسكري يتربون على مصادر أخرى في حماس شر 

أيديولوجيا تقول إنه يجب عدم االعتراف بإسرائيل ويجب النضال حتى تحرير كل أرض فلسطين. 



 
 
 
 

 

 33 ص             5015 العدد:             8/22/2019 خميسلا التاريخ: 

                                    

ولكن حماس تحاول التوصل إلى تهدئة مع إسرائيل واإلمساك بالعصا من الطرفين؛ من جهة الحفاظ 
هة أخرى اعتبارها منظمة مقاومة عسكرية. في الفترة القريبة على مكانتها كحاكم مدني، ومن ج

ستكون حماس ملزمة بأن تشرح ألعضائها وللجمهور في غزة، ال سيما جيل الشباب، إلى أين هي 
 .متوجهة

 21/8/2019هآرتس 
 22/8/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 "حيال "حماسخمس سنوات على "الجرف الصامد": يجب تغيير "الميزان االستراتيجي"  .40

 عاموس يدلين
سنة على انتهاء حرب لبنان  13و« الجرف الصامد»نحيي هذه األيام خمس سنوات على حملة 

 .الثانية
سنة ردع قوي وهدوء شبه مطلق، فالوضع في الجنوب بعيد  13وإذا كنا حصلنا في الشمال على 

 .عن ذلك
تعادل استراتيجي »بأنها « ف الصامدالجر »، بعد أسبوعين من القتال، وصفت نتائج 2014في العام 

يوما من المعركة، وهكذا من الصحيح  21، وبقي االستنتاج على حاله حتى في نهاية «غير متماثل
 .رؤية الوضع اليوم أيضا

 2018الهدوء إلى الجنوب ثالث سنوات ونصف السنة. ولكن منذ آذار « الجرف الصامد»جلبت 
والت للقيام بعمليات في مجال الجدار، مثلما أيضا جوالت عادت تنقيطات الصواريخ، العنف، ومحا

 .القتال القصيرة والمكثفة كل بضعة أشهر. سكان الجنوب ال يحصلون على األمن الذي يستحقونه
، كلها سارية المفعول اليوم أيضا. األول هو «الجرف الصامد»خمسة دروس أساسية تعلمناها من 

 .، لم تتحقق عمليا«لهدوء والضربة الشديدة لحماسالهدوء مقابل ا»أن أهداف المعركة، 
وال سيما الذراع  –« حماس»الهدوء تحقق لزمن قصير نسبيا، والضربة لغزة كانت قاسية، ولكن 

 .لم تتضرر بقدر يخلق ردعا وإمالًء لشروط إنهاء جيدة إلسرائيل –العسكرية 
هو  –« مردوع وضعيف» –ؤول كعنوان مس« حماس»الدرس الثاني هو أن الرغبة في الحفاظ على 

 .هدف يعاني من تناقض داخلي
التمسك به أدى إلى تمديد المعركة إلى ما بعد مرحلة النجاعة، منع ضربة شديدة للذراع العسكرية لـ 

في نهاية المواجهة غير مردوعة بما يكفي وغير ضعيفة « حماس»، وساهم في أن كانت «حماس»
 .بما يكفي
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لية في خلق الثنائية المغلوطة بين احتالل غزة وبين عملية جوية بالمقابل، الدرس الثالث هو اإلشكا
 .دون خلق استراتيجية وسطى ناجعة

، التي ليست العدو األقوى الذي يواجهه الجيش اإلسرائيلي «حماس»فقدرات الجيش اإلسرائيلي حيال 
تماما عما خططت لها في المنظور معدد الجبهات، تسمح باتخاذ المبادرة وإمالء معركة مختلفة 

 .«حماس»منظمة محدودة مثل 
ينبغي أن يكون مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي البوصلة بالنسبة لنا في تخطيط معركة قصيرة، مع 
األسس التي خدمت إسرائيل في معارك الماضي: حسم واضح وسريع ونقل المعركة إلى أرض 

 .العدو
ة كالمبادرة والهجوم، الخدعة، تركيز الجهد، إخراج من الحيوي التمسك بمبادئ الحرب الكالسيكي

 .العدو عن توازنه، التواصل، واالستمرارية
 .الدرس الرابع هو أنه على الخطوة العسكرية أن تؤدي إلى وضع يستكمل بخطوة سياسية

لم يحصل األمر؛ ال حيال األمم المتحدة، وال حيال العالم العربي، وال حيال « الجرف الصامد»في 
 .سلطة الفلسطينيةال

وال باستئناف « حماس»وأخيرًا، الدرس الخامس هو أن شروط النهاية للمعركة لم تعن بنزع سالح 
أقوى وأكثر « حماس»تعاظمها العسكري. هكذا نصل إلى مواجهات السنة والنصف األخيرة، مع 

ة الرؤوس تسليحًا، ذات قدرات مضادات للدروع ووسائل صاروخية محسنة من حيث المسافة وقو 
 .المتفجرة

على فرض أنه حتى االنتخابات لن تتصرف الحكومة بشكل مختلف عما تصرفت به حتى اآلن، فإن 
في « حماس»الحكومة القادمة ملزمة بأن تقود تغييرًا مهمًا في الميزان االستراتيجي إلسرائيل حيال 

 .قطاع غزة. توجد خمسة بدائل واقعية
لية: إدارة النزاع، وخلق شروط لتهدئة طويلة في مركزها منطق دفاعي األول هو استمرار السياسة الحا

 .وردعي، إلى أن يرتكب أحد الطرفين خطأ وتخرج مواجهة
على فرض أننا ال نستسلم «: حماس«بين إسرائيل و« هدنة طويلة المدى»الثاني هو الوصول إلى 

المدى هي فقط عبر معركة  غير المقبولة، اإلمكانية للوصول إلى هدنة بعيدة« حماس»لمطالب 
 .«الجرف الصامد»عسكرية مع نتائج جيدة أكثر من 

الثالث هو الدفع إلى األمام بمصالحة فلسطينية داخلية، تتضمن تجريد القطاع من أجل السماح 
بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهو بديل يتعارض مع نهج الحكومة الحالية، التي ترى في وجود 

 .نيين منفصلين وضعيفين هدفا مهما لمنع العودة إلى مسيرة سياسيةكيانين فلسطي
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الرابع هو القطع المطلق للقطاع عن إسرائيل. إغالق المعابر إلسرائيل وفتحه أمام مخرج بحري وإلى 
 .سيناء

المشكلة األساس في هذا النهج هي توجيه قطاع غزة ليقع في اليدين المفتوحتين إليران، في الطريق 
 .جهة مستقبلية محتمةإلى موا

أو حكم « حماس»أما البديل الخامس واألخير فهو قيادة معركة إلسقاط الذراع العسكرية لـ 
 .، وبعد ذلك العمل على استقرار وتصميم الواقع المستقبلي في غزة«حماس»

، في معركة «حماس»كل واحد من البدائل يمر عبر ضربة مبادر إليها وشديدة للذراع العسكرية لـ 
 .عسكرية وسياسية تختلف تماما عن تلك التي جرت قبل خمس سنوات
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