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 على المستوطنات في الضفة الغربية "السيادة اليهودية"نتنياهو فتضهد فر    .1
في إطار معركته االنتخابية ووالئه لجمهور المستوطنين اليميني المتطرف، : كفاح زبون  -رام هللا

اختار رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يفتتح السنة الدراسية في مستعمرة يهودية 
فرض السيادة اليهودية على جميع »الغربية، أمس )األحد(، ويتعّهد من هناك بـ بالضفة

 ، في الضفة الغربية المحتلة، وضمها إلى تخوم إسرائيل بشكل رسمي.«المستوطنات
وقد رّحب قادة المستوطنين بهذا الوعد، لكنهم طالبوا بأن يترجم إلى لغة الفعل، وأال يكون مجرد 

هاجمه الفلسطينيون واعتبروه خطوة عدوانية. وطالب د. صائب عريقات، أمين دعاية انتخابية. فيما 
 سر منظمة التحرير، بمعاقبة إسرائيل بسببه.

شرق مدينة كفر قاسم في  1981، القائمة منذ سنة «ألقنا»وكان نتنياهو قد وصل إلى مستوطنة 
صريحة لرفع االستيطان إلى مستوطن، في محاولة  3,500الضفة الغربية، وال يزيد عدد سكانها على 

تذكروا وأنتم هنا في )ألقنا(، أنكم أواًل وقبل كل شيء، في أرض »قمة معركته االنتخابية. وقال: 
إسرائيل. فهذه هي أرضنا. هذه األرض لنا، لكم. إنها بيتنا الجديد والقديم. البيت األصلي لشعب 

من هنا أي أحد، أي أحد. ما حصل مع  إسرائيل. وسنبني في )ألقنا( وفي غير )ألقنا(. لن نقتلع
مستوطنات )جوش قطيف(، )في قطاع غزة(، لن يتكرر. بل سنفرض السيادة اليهودّية على جميع 
المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل. إننا نعمل بجدٍّّ لتحصين المشاريع االستيطانية، التي تتطلب 

َعَلته جميع الحكومات تحت قيادتي، المال والتصميم والتغلب على الضغوط، وهو األمر الذي ف
 «.وبعون من هللا، وبمساعدتكم، سنواصل القيام بذلك معاً 

وأوضح نتنياهو أن حكومته تتعرض لضغوط دولية بسبب موقفه حول تعزيز المستوطنات، وقال: 
زم، مثل هذه األشياء كانت موجودة منذ سنوات كثيرة، ومن الممكن أن تبقى دائمًا ولكننا نواجهها بح»

ومداوالت، وصبر، وقبل كل شيء؛ بالمثابرة. وأقولها لجميع زعماء العالم: إننا ال نتجذر في أرض 
«. أجنبية، بل على العكس من ذلك، شعب إسرائيل في السامرة )الضفة المحتّلة( موجود في البيت

مه باسمي، هذا التعهد ليس محدودًا ضمن إطار زمني، إنما هو مضمون بال حدود ألنني أقد»وأكد: 
فلن أسمح باقتالع أي مستوطنة من أرض إسرائيل بأي خطة سياسية. لقد انتهينا من هذا الهراء، 
تعلمون جميعًا ما حصلنا عليه عندما انتقلنا من المستوطنات، السالم؟ لقد حصلنا على اإلرهاب 

 «.والقذائف
إننا »بهذا التصريح وقال: وقد رحب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، حنانئيل دورني، 

نتطلع إليه بعيون شغوفة؛ فإعالن السيادة على المستوطنات هو حلمنا الكبير وسنكون سعداء إذا 
 «.وجدناه يتحقق على األرض وال يتبخر بانتهاء االنتخابات
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 وفي إسرائيل هاجم أيمن عودة، عضو الكنيست العربي ورئيس القائمة العربية المشتركة نتنياهو وقال
مجرم تسلسلي: يسرق من الجماهير لمنح األموال ألصدقائه األثرياء، وهو يسعى الرتكاب دولة »إنه 

«. إسرائيل جريمة حرب ضم. سوف يتسبب بمقتل عدد ال ُيحصى من الفلسطينيين واإلسرائيليين
 «.إرثه سلسلة لوائح اتهام وتعهدات للمستوطنين لم ينجح بتنفيذها»وأضاف: 

بداًل من التعهد بالتعليم »ر نتنياهو، وقالت عضو الكنيست اليسارية تمار زاندبرغ إنه كما انتقد اليسا
ضد العنصرية ومن أجل التسامح... رئيس الوزراء يختار اليوم الدراسي األول للتعهد بضم 

 «.المستوطنات
لعام نتنياهو فتح ا»الوسطي، فقال إن « أزرق أبيض»أما يئير لبيد، وهو الرجل الثاني في حزب 

مليون فلسطيني، وبإعطائهم التأمين الوطني، وفي العام المقبل  2.9الدراسي بإعالنه أنه معني بضم 
 «.عامة، هذا منطقي»، وأضاف ساخرًا: «تمويل تعليم أطفالهم

 1/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 
 عريقات فدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ردا على تصريحات نتنياهو..  .2

وكاالت: جّدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، تعهده بضم المستوطنات  -س القد
في الضفة الغربية المحتلة؛ في مسعى لدعم قاعدته اليمينية قبل االنتخابات التشريعية المبكرة 

 أيلول الجاري. 17والمقررة في 
فلسطينية صائب عريقات على تصريحات من جانبه، رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال

وكتب عريقات، عبر حسابه على موقع تويتر: "لهؤالء  نتنياهو بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك.
الذين يبدون اهتمامًا بعد اإلعالن عن عطاءات استيطانية إسرائيلية عليهم اآلن مواجهة الحقيقة: 

وأضاف  يقوم بضم أراضٍّ فلسطينية محتلة".رئيس وزراء سلطة االحتالل يعلن رسميًا أنه سوف 
عريقات: "كفى حصانة وحماية، هناك مسؤولية دولية لفرض عقوبات على إسرائيل بعد عقود من 

 الجرائم المخطط لها".
 2/9/2019، األيام، رام هللا

 
 الرئاسة الفلسطينية: ضم المستوطنات لن فؤسس لخيار ثالث .3

على وضع المستوطنات في الضفة الغربية لن يغير حقيقة قال مسؤولون فلسطينيون إن أي تغيير 
، ولن يعطي المستوطنات أي شرعية ولن يؤسس لخيار جديد، محذرين من «الضفة محتلة»أن 

 تداعيات فرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو السيادة على المستوطنات في الضفة.
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نبيل أبو ردينة، إن استمرار محاوالت خلق أمر واقع وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
في هذه األوقات الخطرة والحاسمة »مرفوض لن يؤدي إلى أي سالم أو أمن أو استقرار. وأضاف: 

التي تحاول فيها اإلدارة األميركية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال ومخالف للقانون الدولي 
لية تستمر في اتباع هذا النهج الذي ال ُيعتبر حاًل، وذلك عن وللشرعية الدولية، فإن الحكومة اإلسرائي

 «.طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في األرض المحتلة
إن سياسة االستيطان ومحاوالت التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السالم العربية، والعمل »وأردف: 

ن يؤسس لخيار ثالث، فإما سالم يرضى عنه على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدان، ول
الشعب الفلسطيني، أو ال حصانة ألحد أو ألي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية 

 «.والشرعية العربية والدولية
 1/9/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 األولاشتية: تصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة خطيرة وتضيد الصراع لمربضه  .4

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن تصريحات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو حول : رام هللا
 .األولخطيرة وتعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه  الغربية،ضم أجزاء من الضفة 

اليوم اإلثنين، المجتمع الدولي، باالعتراف  19وطالب رئيس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة الـ
ودعا  وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين. 1967ولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام بد

دول العالم إلى لجم عدوان إسرائيل الهمجي، والذي كان آخره استهدافها لمناطق في العراق، وفي 
 لبنان، إلى جانب اعتداءاتها المتكررة في فلسطين.

لية ما زالت قائمة، وطالب إسرائيل بتحويل األموال غير وفي سياق آخر، قال اشتية إن األزمة الما
 المتعلق بأسر الشهداء واألسرى. اقتطاع الجزءمنقوصة، في وقت تواصل فيه 

وأعلن اشتية باسم الرئيس، أنه سيطلق غدًا الثالثاء العنقود الزراعي األول في محافظة قلقيلية، الذي 
 وطني وإحالل الواردات.يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز المنتج ال

المتكررة على المسجد األقصى تعتبر حلقة جديدة  اإلسرائيليةمن جانب آخر، لفت إلى أن الهجمات 
 لخلق أمر واقع جديد، مشددا على أن الحكومة ستقوم بمواجهة هذا األمر.

 وطالب اشتية، المجتمع الدولي بتجديد تفويض وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 "األونروا"، وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي، كونها تعنى بشؤون الالجئين.

 2/9/2019، وكالة األنباء والمضلومات الفلسطينية )وفا(
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 حراك فلسطيني للرد على فتح هندوراس وناورو ممثليات دبلوماسية في القدس .5
، ردا على قرارات في دولتي تواصل فلسطين جهودها وحراكها الدولي": العربي الجديد"رام هللا ــ 

 هندوراس وناورو مؤخرا، بشأن فتح بعثات دبلوماسية لهما في القدس المحتلة، استجابة إلسرائيل.
واعتبر رئيس اإلدارة العامة لألمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية، 

، أن ما قامت به هندوراس وناورو عمر عوض هللا، في تصريحات إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية
 ال يؤثر على المكانة القانونية للقدس المحتلة، وفق قرارات األمم المتحدة.

وقال عوض هللا: "يتم التحرك مع مجموعة من العواصم لفضح الدول التي تخضع لالبتزاز 
قرارات التي تؤثر األميركي، حيث تم التوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة للتحرك في إطار هذه ال

 على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى المنظومة الدولية".
وأضاف عوض هللا أن "الضغط السياسي الحالي على تلك الدول يستند في األساس على مجموعة 
من القرارات التي تخص القدس، تم اتخاذها في منظمة التعاون والجامعة العربية والجمعية العام 

 ثابة مخزون قانوني للشعب الفلسطيني".لألمم المتحدة، وهي بم
وبّين عوض هللا أن هناك قرارات في الجمعية العامة تحت بند القدس سيتم تطويرها لمنع أي دول 

 لالنجرار وراء الواليات المتحدة واالستجابة لضغوطها.
ريحات من جانبه، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، في تص

إلذاعة "صوت فلسطين"، السبت، بضرورة اتخاذ الدول العربية واإلسالمية إجراءات ضد دولة 
هندوراس، ردا على قرارها افتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس المحتلة، وذلك تنفيذا لقرارات سابقة 

 اتخذت بهذا الشأن.
ة واإلسالمية اشتمل على أن تكون وقال الصالحي: "إن هناك موقفا مسبقا من قبل األطراف العربي

هناك إجراءات ضد أية دولة تنتهك المكانة القانونية والشرعية لمدينة القدس، وذلك لجعل هذه 
القضية ليست عابرة بالنسبة لهندوراس أو أي دولة تفكر في نقل سفارتها إلى القدس أو افتتاح مكتب 

 يحمل أية صفة كانت في المدينة المحتلة".
الحي أن "هناك مصالح مشتركة تربط هندوراس بالدول العربية واإلسالمية، وإذا ما تم وأضاف الص

الحديث معها بلغة المصالح يمكن أن تتراجع عن قرارها"، الفتًا إلى أن "مجابهة هذا الفعل يعد تنفيذًا 
 لقرارات األمم المتحدة التي صادقت عليها هذه الدول واعتبرت القدس أرضا محتلة".

 31/8/2019، ، لندنالجدفد الضربي
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 مواطنين 4أجهزة السلطة في الضفة تضتقل وتستدعي  .6
تواصل أجهزة السلطة في الضفة حملة اعتقاالتها السياسية في صفوف المواطنين، : الضفة الغربية
واستدعت رابعا بينهم طلبة ومحررون، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند  3حيث اعتقلت 

 قانوني.
 2/9/2019، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 اللواء توفيق أبو نعيم: آن األوان للفكر المنحرف أن فنتهي .7

قال وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم إن شعبنا الفلسطيني "عانى : غزة
حفل  وأضاف أبو نعيم خالل طوياًل من الفكر المنحرف، وقد آن األوان لهذا األمر أن ينتهي".

"تأبين شهداء الشرطة" الذين ارتقوا في تفجيرات الثالثاء الماضي أننا "أمام حادثة غريبة مستهجنة، ال 
 نقبل لها تفسيرا، وليس لها وجود بيننا في ظل الثمن الذي ندفعه يوميا من الحصار والجوع والقتل".

ها، وعلينا جميعا أن ندرك وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرة وستصل إلى نهايتها، وسننشر تفاصيل
 أن غزة مستهدفة برجالها ونسائها وجميع فئاتها".

وقال: "نقف إكراما وإجالال لنقدم لمسة وفاء لشهداء الشرطة األبطال، وقد تعودت وزارة الداخلية على 
 تقديم الشهداء في طريق الحفاظ على أمن واستقرار وحياة المواطنين، ودفعت أثمانا غالية من قادتها

 وضباطها وجنودها".
وبّين أن "هناك تعاون كبير واستنكار للجريمة من الكل الفلسطيني، وعلينا أن ُنكاتف الجهود القتالع 

وزاد: "نحن في وزارة الداخلية  هذه الشرذمة، وطريق الجهاد معروف، والوطن يدافع عنه الجميع".
فة، وهذا الفكر الذي يحمله المجرمون نتعاون مع جميع التنظيمات واألجنحة العسكرية والمؤسسات كا

 يجب أن يحارب من الجميع".
واستدرك: " في فلسطين لنا عدو واحد، ولنا هدف واحد، ولن نسمح جميعًا بحرف البوصلة، ونقول 
لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، إن لدينا أجهزة أمنية متربصة، وستصل إلى كل خلية 

نضعه بين أيدي شعبنا؛ ألننا ُنشكل النواة في مسيرة أمن واستقرار وكل حرف في هذا الملف، وس
 المجتمع".

 2/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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مخابرات  بمشاركة 2006إلفشال حكم حماس بغزة سنة  منيأبنود اتفاق رئيس المخابرات السابق:  .8
 إقليمية

لجهاز المخابرات الفلسطينية في كشف فهمي شبانة المدير السابق : محمود هنية -الرسالة نت 
بين أعضاء ما تسمى بـ"اللجنة  2006سماه باالتفاق األمني الذي ابرم عام أالضفة المحتلة، عما 

األمنية المشتركة" التي تضم مخابرات السلطة الفلسطينية واالحتالل وعدد من أجهزة المخابرات 
 اإلقليمية.

بعد فوز حركة  2006ن االتفاق الذي جرى عام وقال شبانة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إ
 إلفشال، "كان عبارة عن اتفاق شامل أمريكي وبإشراف إقليميةحماس مباشرة، وبمشاركة مخابرات 

حماس عبر التضييق على السكان من خالل قطع النفط واألدوية آنذاك، ليكفر الناس بقيادة 
 الحركة".

لدى األجهزة األمنية بالسلطة بإنهاء حماس، "ويوما ما  داخلي أمنيوأوضح أن االتفاق أعقبه اتفاق 
نار، وعندما  إلطالقبعض أعضاء حماس بالتشريعي من مدينة القدس يشتكوا عن تعرضهم  جاءني

وأضاف: "وقتها لم أصارح قيادة  النار هم مقربون من القيادة". أطلقمن  أنقمنا بالتحقيقات علمت 
العالقة ووضعت حدا لهم"، متابعا: "هذه سياسة جرى  ابألصح، لكني توجهت األمرحماس بهذا 

 االتفاق عليها بالتخلص من حماس بكل الطرق.
وذكر أن ما يحصل في غزة من تضييق وقطع للرواتب، كان ترجمة عملية لتطبيق بنود االتفاق، 

 "الذي ينص على بحث كل البدائل وتجييش أكبر قدر من العناصر للقضاء على حماس وحسمها".
رأى شبانة أن عملية استغالل التفكيريين من السلطة هي حلقة من حلقات ترجمة االتفاق، "فقد و 

والرواتب ولم ينجح معهم، فربما ذهبوا لفتوى االستمرار بالقتل لكن عن طريق  األدويةاستعملوا قطع 
 التكفيريين هذه المرة".

 2/9/2019، ، فلسطيننت الرسالة

 
 2005ألف قذيفة وصاروخ أطلقت منذ عام  13أكثر من  م غزة.."إسرائيل": فقدنا الردع أما .9

، ذكر اليوم السبت، أن اً إسرائيلي اً إخباري اً تقرير ، أن رام هللا، من 31/8/20019، القدس، القدسذكرت 
ألف صاروخ وقذيفة تجاه المناطق اإلسرائيلية من منذ  13أكثر من  أطلقتالمقاومة في غزة 

 .2005القطاع عام االنسحاب اإلسرائيلي من 
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مع بدء  1994وبحسب التقرير الذي نشره موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن قبل هذه الفترة منذ عام 
، بلغ عدد الصواريخ 2005تسلم السلطة لألراضي الفلسطينية وحتى االنسحاب في أغسطس/ آب 

 آالف. 5والقذائف 
وطال أسدود وبئر السبع بعد أن كان  وأشارت إلى أن إطالق الصواريخ توسع بعد فترة االنسحاب

يقتصر على الغالف المجاور للحدود مثل سديروت وعسقالن وغيرها، مشيرًة إلى أن الصواريخ باتت 
وقالت إن إسرائيل فقدت بالحقيقة الردع أمام  تطال مدن إسرائيلية رئيسية منها تل أبيب والقدس.
إطالقها بالتنقيط من غزة في الفترة األخيرة رغم الصواريخ التي تطلق من غزة، مشيرًة إلى استمرار 

 اتفاق الهدوء الذي ال تعترف به إسرائيل علًنا.
أضافت، أن مدينة اشكلون  الصحيفةأن رام هللا: ، من 1/9/2019، لندن، الشرق األوسطوأضافت 

ى )عسقالن( دخلت نطاق إطالق الصواريخ قبل فك االرتباط، ثم بعد ذلك أشدود وبئر السبع عل
الفور، ومنذ ذلك الحين استمر التطوير حتى وصلت الصواريخ إلى مدن يفنة وكريات جات 
ورحوفوت وكريات مالخي ومنطقة الشارون ومطار بن غوريون والقدس وتل أبيب وحتى حيفا. 

صاروخًا وقذيفة فقط،  13عامًا تم إطالق  52وتابعت الصحيفة أنه في الضفة الغربية، وعلى مدار 
عامًا منذ فك االرتباط،  14في المائة من الكمية التي تم إطالقها من غزة خالل  0.1دل أي ما يعا

مشيرة إلى أن هذا ال يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يحاولوا ذلك، ولكن كان الجيش 
 اإلسرائيلي يتمتع بحرية الحركة في الضفة ويمنع هذه المحاوالت، على حد قول الصحيفة.

كانت الضفة الغربية بعكس غزة عندما يتعلق األمر بالحرية العملياتية »التقرير:  وجاء في
واالستخباراتية، ال يوجد مكان للجيش اإلسرائيلي يحظر عليه الدخول إليه، عند الحاجة بمساعدة 
السلطة الفلسطينية أو من دونها. لكن توجد حقيقة معاكسة في غزة حيث يتمتع منفذو العمليات 

هذه حصانة بحكم الواقع، في غزة ال «. مثل العشرات من المفرج عنهم في صفقة شاليطبحصانة 
والجيش اإلسرائيلي بانتظام في الخليل ونابلس « الشاباك»يمكن اليوم اغتيال أو اعتقال مثلما يقوم 

 وفي جميع أنحاء الضفة الغربية.
 
 ئلهنية: تفجيرات غزة هدفت إلى إحداث الفوضى وضرب عالقات الفصا .10

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية، أن التفجيرين 
اللذين وقعا األسبوع الماضي في مدينة غزة، هدفا إلى إعادة الفوضى والفلتان األمني إلى قطاع غزة، 

في أنحاء  مشددًا على أن التحقيقات الجارية ُتشير إلى أن ما جرى كان سيتبعه تفجيرات مختلفة
 متفرقة من القطاع.
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جاء ذلك خالل حفل تأبين أقامته وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، اليوم اإلثنين، لشهداء 
 الشرطة الثالثة الذين ارتقوا خالل التفجيرين.

وشارك في الحفل الذي ُأقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، ممثلون عن الفصائل والقوى 
 ية الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي، وعوائل الشهداء الثالثة.الوطن

وقال هنية: "التفجيرات كانت تهدف لضرب المنظومة األمنية وإحداث الفوضى في قطاع غزة"، 
 يدلل على أن االحتالل هو المستفيد األول منها. إقليميُمشيرًا إلى أنها جاءت في توقيت وسياق 

تسعى لضرب العالقة االستراتيجية بين فصائل المقاومة الفلسطينية، التي وبّين أن التفجيرات كانت 
 تعيش مرحلة مهمة في التكافل والتنسيق من النواحي السياسية والعسكرية واألمنية والميدانية.

ونّبه إلى وجود مخطط صهيوني خارجي لضرب المنظومة األمنية في القطاع، داعيًا وزارة الداخلية 
وأكد هنية أن األجهزة األمنية تصدت لالحتالل  التفجيرات في الوقت المناسب. إلى نشر تفاصيل

 وسددت ضربات قوية للعمالء، وشّكلت الحماية المعنوية للشعب الفلسطيني في القطاع.
وأشار إلى أن التفجيرات سعت إلى ضرب النسيج المجتمعي المتماسك والجبهة الداخلية التي تشكل 

للمقاومة، الفتًا إلى أنها تهدف لفرض أولويات جديدة على الفصائل  الدرع الحامي والحاضن
 الفلسطينية على حساب األولوية األولى في مواجهة االحتالل.

وأضاف هنية "أقول بكل ثقة أن مخطط التفجيرات سيفشل كما فشلت كل المخططات السابقة، وغزة 
 عصير على الكسر ومحصنة فكريًا وأمنيًا وفصائليًا".

ح أن التفكير الذي يسود الشعب الفلسطيني "وسطي معتدل" يقول ال للتطرف والمغاالة والتشدد وأوض
والتنطع، وال لحرف البوصلة عن أهداف وطليعة الصراع على أرض فلسطين، مشددًا "سنعمل في كل 

 القوى والفصائل على تحصين أبنائنا فكريًا".
لن تخرجنا عن طوعنا، وفرائسنا ال تتعب،  وأردف بالقول: نحن مطمئنون، وهذه أحداث معزولة

 وسنقوم بهجمة مرتدة، وننتظر وزارة الداخلية لتقول كلمتها.
وتابع  واعتبر أن ما جرى خالل التفجيرات "نقطة فاصلة بين مرحلتين في التعامل مع هذا المسار.

أبناءنا على هذا هنية: "من يفعل هذا العمل ليس له أي انتماء تنظيمي أو سياسي، ونحن لم ُنرّب 
 الفعل".

في السياق، شدد هنية على أن اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني لديهما تقدير بأن الموقف 
الفلسطيني الموحد يشكل العقبة الحقيقية أمام "صفقة القرن"، وغزة شكلت عنصًرا أخّل بالمخطط 

 األمريكي الصهيوني.
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بيننا وبين االحتالل، وال تقل خطورة عن المعركة  ونوه إلى أن وجود معركة أمنية تحت الطاولة
العسكرية، و"حققنا انتصارات في المعركة األمنية مع العدو، كما حقق المجاهدون انتصارات 

 عسكرية".
وأكمل "رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو المأزوم أمنيًا والمتهم بالفساد، غير قادر على حسم 

ا فيها غزة، لذلك أراد لغزة أن تكون بعيدة عن التأثير في مشهد المعركة على كل الجبهات بم
 االنتخابات االسرائيلية".

واستطرد "دماء شهداء الشرطة حمت غزة وفلسطين من صورة أخطر، وسيناريو أحقر، سنكشفه 
 لشعبنا في الوقت المناسب، حينما تنتهي األجهزة األمنية من وضع يدها على كل شيء".

وجيه تحية من غزة إلى المقاومة اللبنانية ولحزب هللا الذي فرض معادلة الردع وختم حديثه، بت
 المتبادل والذي خرج من حالة السكون التي يريدها البعض.

 2/9/2019، فلسطين أون الفن
 
 فصائل: رد حزب هللا على عدوان االحتالل حق إلرساء مضادالت الردعحماس و"الجهاد" و  .11

كدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن استهداف حزب هللا اللبناني لناقلة أ غزة/ طالل النبيه:-بيروت
جند إسرائيلية قرب موقع "أفيفيم" العسكري اإلسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، اليوم، حق طبيعي في 

 الرد على أي عدوان إسرائيلي.
هة هذا العدو وقالت حركة حماس: إن يد المقاومة في لبنان وفلسطين لن تكون مغلولة عن مواج

وردعه، مشددة في تصريح صحفي اليوم، على "حق حزب هللا وكل قوى المقاومة في الرد على 
وأضافت: "لم يعد بمقدور االحتالل الصهيوني أن يواصل  العدوان ومقاومة االحتالل الصهيوني".

المقاومة في عربدته في كل الساحات من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين"، مشيرة إلى حق 
 "خلق معادالت الردع مع االحتالل؛ ليتوقف عن عدوانه وجرائمه".

بدورها أشادت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين برد حزب هللا اللبناني، واصفة إياه بـ"الرد 
البطولي"، في حين أكدت سرايا القدس الجناح العسكري للحركة أن "الرد النوعي لمجاهدي المقاومة 

في حزب هللا يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار األقوى القادر على لجم العدو الصهيوني اإلسالمية 
 وتلقينه دروًسا قاسية".

من جانبها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن المقاومة اللبنانية وجهت ضربة ذات أبعاد 
مة العربية بخيار ضد العدو الصهيوني، َعادًة ذلك "فرصة لتعزيز ثقة شعوب األ استراتيجية
 المقاومة".
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وقالت الشعبية في بيان صحفي: "هذه العملية البطولية أثبتت قدرة المقاومة في لبنان على لجم العدو 
وتوجيه ضربة إستراتيجية، تخلط األوراق في الساحة السياسية الصهيونية وتجعل قادة االحتالل 

 يعيدون حساباتهم جيًدا".
ينية، فعدت العملية "نقلة نوعية مهمة في قواعد االشتباك مع العدو أما لجان المقاومة الفلسط

الصهيوني المتغطرس"، مؤكدة أنها واضحة على "قدرة المقاومة ومحورها على الرد على أي تغول 
 صهيوني وترسيخ معادلة جديدة في المواجهة".

ى "عمليتها البطولية"، من جهتها حّيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المقاومة في لبنان عل
 مؤكدة أن "الدم العربي ليس بطاقة انتخابية وعلى نتنياهو تحمل عواقب إرهابه".

أما حركة المجاهدين، فقالت: "إن رد حزب هللا المناسب، وفي وضح النهار إسقاط لقوة الردع 
في الرد على الصهيونية، وتغير في طبيعة الصراع مع االحتالل"، مؤكدة "حق المقاومة اللبنانية 

 خروقات واعتداءات جيش االحتالل المتكررة ضد لبنان".
وأضافت المجاهدين: المقاومة اليوم ترد باللغة التي يفهمها العدو الصهيوني والتي تلجم أي حماقة 
تهدف للتفرد بالجبهات، محذرة من استمرار االعتداءات الصهيونية على لبنان واألراضي العربية 

 يتحمل تبعات ذلك. وعلى االحتالل أن
من جهتها باركت حركة األحرار الفلسطينية العملية، مشددة على حق المقاومة اللبنانية الدفاع عن 

 نفسها وعن لبنان وسيادتها.
وقالت األحرار: "هذه العملية تهدف إلى تثبيت قواعد االشتباك مع االحتالل وهي رسالة ردع لوقف 

ة ال سيما على لبنان"، مضيفة: "نأمل أن تشكل هذه العملية عربدته وعدوانه المتواصل في المنطق
 بدء مرحلة جديدة للرد العربي الفوري والمباشر على عدوان االحتالل".

فلسطين: إن "رد المقاومة اللبنانية رسالة واضحة  –من جهتها قالت كتائب الشهيد جهاد جبريل 
صهيوني"، قائلة: "النار ستقابلها النار للعدو الصهيوني على قدرة المقاومة الرد على أي تغول 

 والقصف سيقابله القصف".
 1/9/2019، فلسطين أون الفن

 
 واجهه القضية الفلسطينيةتت نتنياهو تؤكد حجم التحدي الذي : تصريحاحماس .12

قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حازم قاسم إن تصريحات رئيس وزراء االحتالل 
اهو حول تعهده بضم المستوطنات وعدم تكرار تجربة إخالئها، يؤكد حجم التحدي الذي بنيامين نتني

 تواجهه القضية الفلسطينية.



 
 
 
 

 

 15 ص             5024 الضدد:             9/3/2019 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

تصريحات نتنياهو بأنه لن يخلي أي مستوطن من بيته في الضفة الغربية، لن  قاسم أنوأوضح 
كما فعل توقف ثورة شعبنا المتواصلة حتى اقتالع كل المستوطنين من األرض الفلسطينية، 

 م.2005بمستوطنات قطاع غزة عام 
وأضاف أن حديث نتنياهو يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف السلطة 
لسياسة التنسيق األمني مع جيش االحتالل في الضفة الغربية، ووقف مالحقتها للمقاومة هناك، وأن 

 تتخذ خطوات عملية لتطبيق ذلك.
خذ قرارًا نهائيًا بطرد االحتالل من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية وأردف أن شعبنا ات

 سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية.
 1/9/2019، موقع حركة حماس

 
 األحمد: استمرار وسائل حماس اإلعالمية في التزوير لن يغير الحقائق .13

لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، قال عضو اللجنتين التنفيذية  :وفا -رام هللا
"تعليقًا على ما نقلته وكالة "شهاب" التابعة لحركة حماس على لسانه ورددته بعض المواقع اإلعالمية 

المشبوهة حول العدوان اإلسرائيلي على لبنان الشقيق، "نعم كما قلت صباح اليوم في  اإللكترونية
تتعمد التصعيد مع لبنان وسوريا بهدف صرف األنظار عن  لإسرائيإذاعة صوت فلسطين إن 

الكبرى ما زال  إسرائيلالقضية الفلسطينية، وأن األطماع الصهيونية بالمنطقة العربية لم تتغير وحلم 
قائمًا، واإلعالن عن ضم الجوالن والقدس واستمرار احتالل مزارع شبعا يؤكد هذه الحقيقة، وأن 

 التي تريد إبعاد األنظار عن القضية الفلسطينية". رائيلإسالتصعيد هدف من أهداف 
ومجابهة العدوان  اإلسرائيليةوأضاف األحمد أن "اللبنانيين نجحوا عندما توحدوا في التصدي للسياسة 

 ".اإلسرائيلي
 2/9/2019، الحياة الجدفدة، رام هللا

 
 حالة تأهبنتنياهو فنفي وقوع إصابات في استهداف حزب هللا وإبقاء الجيش في  .14

نفى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء يوم األحد، وقوع إصابات في استهداف حزب 
هللا، اليوم، لمركبة عسكرية وموقع تابع للجيش اإلسرائيلي قرب "أفيفيم"، والذي رد عليه الجيش 

 اإلسرائيلي بإطالق قذائف المدفعية باتجاه القرى اللبنانية الجنوبية.
في افتتاح المكتب التجاري لهندوراس في القدس المحتلة، تحدث نتنياهو بشكل مقتضب عن و 

 التطورات على الحدود مع لبنان.
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ونفى نتنياهو وقوع إصابات، وأشار إلى أنه أجرى مشاورات مع رئيس أركان الجيش ومع كبار 
 الضباط.

ت، وأنها ردت بإطالق نحو مائة وبحسبه، فإن إسرائيل تعرضت لهجوم بعدة صواريخ مضادة للدبابا
 قذيفة برا وجوا بوسائل مختلفة.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته بإبقاء الجيش في حالة تأهب، وإنه سيتم اتخاذ القرارات الالحقة بما 
 يتناسب مع التطورات.

مشيرا إلى  وتابع نتنياهو إنه يأمل في أن تبادر هندوراس إلى فتح سفارة في القدس المحتلة مستقبال،
المصالح المشتركة بين الطرفين، والتعاون المشترك والقدرة على التغلب على الصعاب، على حد 

 قوله.
 واشار إلى أنه تم اتخاذ قرارات بشأن خطوات عينية لتطوير العالقات مع هندوراس.
 1/9/2019، 48عرب 

 
 كوخافي يطالب اليونيفيل ولبنان بوقف مشروع الصواريخ الدقيقة .15

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، إّن على قوات اليونيفيل ولبنان العمل على وقف  قال
وجاءت تصريحات كوخافي خالل لقائه قائد قوات  مشروع الصواريخ الدقيقة التابع إليران وحزب هللا.

 اليونيفيل الدولّية الخاّصة بجنوبي لبنان، الجنرال ستيفانو ديل، أمس، األحد.
المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلّي، فإّن اللقاء "ُخّطط له بشكل مسبق" وناقش التصعيد في  وبحسب

 اإلسرائيلية، وقضايا أخرى مثل ُمهّمة قوات اليونيفيل والتجديد لها. –الحدود اللبنانية 
وقال كوخافي إّن الجيش اإلسرائيلي سيبقى في حالة جاهزّية لسيناريوهات متنوّعة وإنه "لن يقبل 
مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب هللا على األراضي اللبنانية. يجب على لبنان واليونيفيل العمل 
لوقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع إليران وحزب هللا في لبنان وتطبيق قرار مجلس األمن الدولي 

 بشكل دقيق. الوضع القائم اليوم ال يمكن التسامح معه". 1701رقم 
 2/9/2019، 48عرب 

 
 كاتس: نجري اتصاالت مع البحرين واإلمارات .16

وضع وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، خالل لقاء مع اإلذاعة العامة، يوم اإلثنين، 
التصريحات البحرينّية واإلماراتّية التي امتنعت عن إدانة االعتداءات اإلسرائيلّية على لبنان، أمس، 

وتطرح تصريحات كاتس، الذي زار  لتي تجريها إسرائيل مع البلدين".األحد، في إطار "االتصاالت ا
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اإلمارات في تموز/ يوليو الماضي، والتقى وزير الخارجية البحريني في واشنطن مؤخًرا، تساؤالت عن 
 التنسيق بين إسرائيل وبين اإلمارات والبحرين.

 2/9/2019، 48عرب 
 
 فسًيامستوطنو غالف غزة فنهارون ن ":يسرائيل هيوم" .17

حذر مختصون بالصحة العقلية في إسرائيل، من  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
انهيار الحالة النفسية لسكان مستوطنات غالف غزة إثر تواصل إطالق الصواريخ والوضع األمني 

 المتردي.
ائيلي وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن المختصون وجهوا رسالة عاجلة لرئيس الوزراء اإلسر 

بنيامين نتنياهو، ووزراء المالية والصحة وغيرهم، من أجل تقديم الدعم الالزم لهم لمواجهة هذا 
الخطر الذي يحدق بسكان المستوطنات، وتوفير كل احتياجات مراكز الدعم النفسي والصحة العقلية 

 من أجل تحسين خدماتها.
 3/9/2019القدس، القدس، 

 
 بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل لجنة االنتخابات تأمر نتنياهو .18

تل أبيب: في الوقت الذي ُيتهم فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحاولة اإلفادة من 
التوتر العسكري على مختلف الجبهات ألغراضه الحزبية االنتخابية، ومع انتقاد رئيس لجنة 

خرقًا لقانون »ظهوره مع الجنود في الجبهة، واعتباره االنتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، 
، دلت استطالعات الرأي على أن نصف الجمهور اإلسرائيلي غير راضٍّ عن معالجة «االنتخابات

، وغالبيته غير راضٍّ عن سياسته في قطاع «حزب هللا»نتنياهو الوضع على الحدود الشمالية مع 
 غزة.

وز في هذه االنتخابات، إذ إنه يعرف أن عدم الفوز يعني ويعمل نتنياهو كل ما في وسعه لكي يف
دخول السجن بتهم الفساد. وهو ال يوفر وسيلة إال ويستخدمها. ويوم أمس )االثنين(، أصدر رئيس 
لجنة االنتخابات أمرًا بأن يزيل نتنياهو الصور التي يظهر فيها مع جنود الجيش اإلسرائيلي من 

، وبلَّغه بوضوح أن اإلكثار من الظهور في معسكرات الجيش عشية حساباته في الشبكات االجتماعية
 االنتخابات هو أمر محظور، ويخالف قانون االنتخابات.
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من جهته، هاجم رئيس الدولة رؤوبين رفلين، الخطاب السياسي في االنتخابات، وقال إن السياسيين 
مع اقتراب موعد االنتخابات، في  يستخدمون لغة تخاطب حقيرة ومتدنية. وإن هذه اللغة تزداد سوءاً 

 الجاري. 17
 3/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو لنظيره األثيوبي: "يجب أن نتضاون ضد اإلسالم المتطرف" .19

التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مكتبه اليوم، األحد، مع نظيره األثيوبي، آبي 
ال دين في طائفة الفالشا، الذين هاجروا إلى إسرائيل، ووالدة أحمد. وحضر اللقاء قياديين ورج

 المواطن اإلسرائيلي المحتجز في قطاع غزة، أفيرا منغيستو.
ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قوله مخاطبا رئيس الوزراء األثيوبي، إنه "في العام ونصف 

أهمية وتأثيرا في أفريقيا. أنتم تبدون  العام الذي مر منذ بداية واليتكم أصبحتم أحد الزعماء األكثر
شجاعة مثالية في تعزيز مكانة أثيوبيا دوليا وإقليميا. تبذلون جهودا لتغيير االقتصاد األثيوبي من 
الداخل وأهنئكم ألّني صراحًة أقوم بنفس الشيء هنا ونرى نتائج على األرض. يتم النظر إلى أثيوبيا 

 من وجهة نظر جديدة".
أنه "تسود بين شعبينا عالقات تاريخية ولكنها عالقات مميزة، ألنها تعزز من قبل  وتابع نتنياهو

إسرائيلي من أصول أثيوبية يجلبون الثقافة األثيوبية والفخر  150,000جسر بشري يتكون من 
 األثيوبي إلى إسرائيل، كما حافظوا على ثقافة الشعب اليهودي وفخر الشعب اليهودي في أثيوبيا".

نه "يقف البلدان أمام تهديدات من جانب إرهابيين مسلمين متطرفين. إنهم ال يهددوننا فحسب واعتبر أ
بل هم يهددون العالم أجمع. نؤمن بأننا نستطيع أن نتشارك الخبرة التي كسبناها بسبب الضرورة 
ا المؤسفة التي أجبرتنا على الدفاع عن أنفسنا. ونستطيع أن نحقق أشياء مذهلة بمفردنا، ولكنن

 سنحققها بشكل أفضل معا".
 1/9/2019، 48عرب 

 
 وزراء إسرائيليون: مستمرون بهجماتنا لمنع وصول أسلحة متطورة إلى لبنان .20

قال وزراء في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
ع وصول أي أسلحة متطورة إلى اإلثنين، إن حكومتهم مصممة على االستمرار في هجماتها لمن

 حزب هللا.
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وقال ما يسمى وزير الطاقة وعضو مجلس الكابنيت يوفال شتاينتس، "إن الحادث انتهى أمس، وهو 
مجرد فاصل صغير ضمن هذه الحملة العسكرية الواسعة التي يرى الناس فقط طرف حبلها"، مشيًرا 

ومتطورة إلى الحزب، وكذلك ضد التموضع إلى أن الجيش يعمل باستمرار لمنع وصول أسلحة دقيقة 
 اإليراني في دول الجوار.

من جانبه قال ما يسمى وزير األمن الداخلي ووزير الكابنيت جلعاد أردان، "إنه في حال تم الشروع 
بحملة عسكرية واسعة فستكون هذه الحملة في وقت مناسب إلسرائيل أمنًيا وعسكرًيا"، مؤكًدا أن 

 لكل سيناريو ممكن.جيش االحتالل مستعد 
وأشار إلى أن "إسرائيل" ستواصل عملياتها من أجل حماية أمنها وأمن سكانها، متهًما إيران وحزب 

 هللا بمحاولة زعزعة االستقرار بالمنطقة.
من جهته أوضح ما يسمى وزير الهجرة واالستيعاب وعضو الكابنيت يؤاف غاالنت، إن "إسرائيل" ال 

يجر فيها حزب هللا لبنان إلى الحرب. الفًتا إلى أن أي حرب مقبلة في  تريد الوصول للنقطة التي
 لبنان تعني إعادة البالد إلى العصر الحجري.

وأبدت المعارضة اإلسرائيلية أمس دعمها للجيش اإلسرائيلي ووقوفها خلفه في المواجهة مع حزب 
ليوم، "إن حزب هللا كانت هللا، حيث قال نفتالي بينيت من زعماء حزب )اليمين الجديد( صباح ا

 منظمة صغيرة، واآلن بات عدًوا مسلًحا من رأسه حتى أخمص قدميه."
وأشار إلى أن "إسرائيل" ألحقت ضرًرا كبيًرا بمشروع الصواريخ الدقيقة التي تعادل األسلحة غير 

 التقليدية.
عود "إسرائيل" لسياسة من ناحيته دعا جنرال االحتياط ومنسق األنشطة السابق إيتان دانغوت إلى أن ت

الغموض في هجماتها دون اإلعالن عنها. مشيًرا إلى أن "حزب هللا بات يعرف قواعد اللعبة جيًدا 
 وأنه قد يجر لبنان إلى حرب."

 2/9/2019القدس، القدس، 
 

 مسؤول أمني إسرائيلي: نقف خلف قصف الضراق وحزب هللا نقل رسالة بانتهاء الحدث .21
أكد مسؤول أمني إسرائيلي كبير، مساء اليوم االثنين،  :ترجمة خاصة -كوم "القدس" دوت -رام هللا

أن إسرائيل تقف خلف الهجمات التي نفذت ضد عدة أهداف في العراق مؤخًرا . وزعم أن ذلك يأتي 
في إطار المالحقة األمنية الكبيرة للصواريخ الدقيقة التي تحاول إيران نقلها من العراق إلى سوريا 

 لبنان لصالح حزب هللا. ومنها إلى
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جاء ذلك في إحاطة أمنية قدمها المسؤول الذي لم تفصح عن هويته للمراسلين العسكريين 
اإلسرائيليين. مشيًرا إلى أن النظام األمني قد غير أولوياته ووضع في موقع مركزي التهديد 

 الصاروخي الدقيق الذي تحاول إيران جلبه إلى سوريا ولبنان.
ساعة في عدة ساحات، ونفذنا هجمات في نفس الوقت  24أن نعمل في غضون  وقال "كان يجب

بسوريا والعراق، وخططنا لما سنفعله وما يمكن أن تكون ردود األفعال المحتملة وكنا على استعداد 
 للحرب رغم أننا لسنا معنيين بها".

طر الذي يمثله، وتم منح أشهر أن يتم منح هذا المشروع أولوية بسبب الخ 3وأشار إلى أنه تقرر منذ 
التعليمات للجهات العسكرية، بأنه ال يمكن تحمل أننا محاطين بآالف الصواريخ الدقيقة التي يمكنها 

 ضربنا.
وبين أنه خالل ستة أشهر سابقة كان هناك مناقشات في الكابنيت والمؤسسة العسكرية واألمنية، وتم 

و إيران، والخط األول هناك فيلق القدس بقيادة قاسم التأكيد على أن أهدافنا واضحة وعنوانها واحد ه
سليماني. حيث رفض المصدر اإلفصاح فيما إذا كانت هناك محاولة الغتيال سليماني، أو تقرر 

 ذلك.
وقال إن األشهر األخيرة شهدت جهود سياسية وأمنية لمنع التهديدات القادمة من إيران، وما يمكن أن 

عملية في قمة جبل الجليد. مشيًرا إلى أن هناك الكثير من اإلجراءات يراه الكثير اآلن هو ممارسة 
التي تتخذ سًرا وعلًنا للتعامل مع هذه التهديدات، ويتم العمل بمنظور استراتيجي كامل، بدعم من 

 المستوى السياسي والعسكري.
ائيل اتصاالت وأشار إلى أنه بعد هجوم حزب هللا على الحدود، وردنا العسكري بوقت وجيز تلقت إسر 

دول هي أميركا وفرنسا ومصر تطلب منا بطلب من سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الذي  3من 
 توجه إليه حسن نصرهللا ليبلغه عبر تلك األطراف أن الحدث انتهى بالنسبة لحزب هللا.
دث انتهى عند وقال المصدر، إن إسرائيل حققت أهدافها من العملية، ونصرهللا أبلغ الحريري أن الح

 هذا الحد، وطلب منه أن يضع وساطات".
 2/9/2019القدس، القدس، 

 

 1701: الفيدفو الذي نشره حزب هللا "فثبت" خرقه للقرار األممي "إسرائيل" .22
رأى الجيش اإلسرائيلي )اإلثنين( أن حزب هللا أوقع نفسه في  :)شينخوا( -"القدس" دوت كوم -القدس

نه لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، معتبرا أن الفيديو "يثبت" خرقه مأزق بعد نشره فيديو قال إ
 .1701لقرار األمم المتحدة 
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وقال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي اليوم إن حزب هللا "أوقع نفسه في مأزق بعد نشره الفيديو، الذي 
 ".2006من العام  1701يثبت خرقه لقرار األمم المتحدة 

حزب هللا بتوثيق أراد منه أن يظهر نجاح ما أسماه رده، وإذا به يوقع نفسه إما جهاًل وتابع "أطلعنا 
 وإما عمدا كتحديا لسيادة الدولة اللبنانية التي يستبيحها".

الذي يحظر عليه  1701وأوضح أن ما بثُه حزب هللا "يظهر تباهيه وافتخاره بخرق القرار الدولي 
 اللبناني".استخدام أو حيازة سالح في الجنوب 

 3/9/2019القدس، القدس، 
 
 مسؤول إسرائيلي: كنا سنوجه ضربات قاسية للبنان في حال سقط قتلى .23

قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، الليلة الماضية، إن  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
الهجوم الذي  جيش االحتالل كان مستعًدا لتوجيه ضربات قاسية إلى لبنان في حال سقط قتلى في

 نفذه حزب هللا على الحدود الشمالية.
العبرية، عن المسؤول قوله "إن سالح الجو كان مستعًدا وفي حالة تأهب لقصف  12ونقلت قناة 

 مصانع الصواريخ الدقيقة في لبنان، وتوجيه ضربات قاسية."
ا إلى أن "إسرائيل" وأضاف، "أن عدم وقوع قتلى جعل األمور تسير بالطريقة التي سارت بها"، مشيرً 

 غير معنية بالحرب.
 3/9/2019القدس، القدس، 

 

 "إسرائيل"تحذفر إسرائيلي من ظاهرة تضدد الزوجات لدى البدو في  .24
قالت كاتبة إسرائيلية إن "ظاهرة تعدد الزوجات لدى البدو في إسرائيل : عدنان أبو عامر -21عربي

على الدولة، في ظل أن هؤالء البدو أرادوا  باتت تتحول مع مرور الوقت إلى تهديد أمني حقيقي
االنفكاك من المجتمع اإلسرائيلي، رغم أن إسرائيل شكلت العديد من اللجان الحكومية، وأصدرت 
التوصيات، لكنها دخلت في عالم البيروقراطيا دون حل، في حين اختارت إسرائيل عدم التدخل في 

 المجتمع البدوي، في طبيعة حياته الداخلية". 
"، أن "إسرائيل تركت 21وأضافت كيرن أوزين في مقال مطول بصحيفة معاريف، ترجمته "عربي

ظاهرة تعدد الزوجات دون أن تضع لها حدا، ألن الظاهرة باتت تشكل تهديدا ديموغرافيا وخطرا أمنيا 
 على إسرائيل". 
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 %18.5تشكل نسبة  وأوضحت أنه "حسب التقديرات اإلسرائيلية، فإن تعدد الزوجات لدى البدو باتت
 من العائالت البدوية في الشمال". %5.5من الزيجات بينهم في مناطق الجنوب، و

أقيمت لجنة بالمور اإلسرائيلية، ووضعت توصيات للحد من هذه  2017وكشفت النقاب أنه "في 
، الظاهرة، لكن بعد مرور أكثر من عامين لم نر نتائج لها؛ بسبب النقص في الموازنات واألدوات

وغياب العقوبات عن هذه العائالت، ما زاد من رقعة الفجوة بين المجتمعين اإلسرائيلي والبدوي في 
 الدولة، بدليل أنها آخذة باالتساع رويدا رويدا مع مرور الزمن". 

 3/9/2019، "21موقع "عربي  
 

 استطالعان: تقارٌب بين الليكود و"كاحول الفان" وليبرمان ُفرّجح كّفة أحدهما .25
هر استطالعا رأيٍّ ُنِشرا، مساء اليوم األحد، في هيئة البث اإلسرائيلّية الرسمّية )كان(، وفي القناة أظ
في التلفزيون اإلسرائيلي، أن الفجوة بين معسكر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،  13

ُتراِوح الُمشتركة بين مقاعد، فيما  9وبين ائتالفٍّ يكون برئاسة، بيني غانتس، )كاحول الفان( هي 
 المقعدين العاشر والحادي عشر، بفرق مقعد واحد بين االستطالعين.

مقعًدا  54مقعًدا )ال يشمل القائمة المشتركة(، مقابل  45وحصل ائتالف محتمل برئاسة غانتس على 
، فيما حصل 13حصل عليها معسكر نتنياهو، )ال يشمل "يسرائيل بيتينو"( في استطالع القناة 

مقعًدا لمعسكر غانتس )دون المشتركة(، وفق استطالع  44مقعًدا، مقابل  56عسكر نتنياهو على م
 هيئة البّث.

وأشارت نتائج االستطالعين إلى أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة، أفيغدور ليبرمان، سُيرّجح كّفة 
 أحد المعسكرين.

يهم حول عدة قضايا ذات العالقة بمهاّم وُسِئل األشخاص الُمستطلعة آراؤهم في هيئة البّث، عن رأ
منهم عن رضاهم عن سياسة نتنياهو في مواجهة المخاطر األمنية  %45رئيس الحكومة، وأعرب 

، علًما بأن االستطالع جاء قبيل الّتصعيد اليوم على الحدود %45شمالي البالد، فيما عارضهم 
 الّشمالية مع لبنان.

سة نتنياهو، فكانت جلّية في ما يتعّلق بنهجه في تجاه المخاطر أما المعارضة األكبر بالنسبة لسيا
من  %32من الُمستطلعة آراؤهم، بيد أنه كان ُمرضيا بالنسبة لـ %61في الجنوب، والذي لم ُيرِض 

 الُمشاركين في االستطالع.
 1/9/2019، 48عرب 
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 روسية؟ُسّلما لحزب هللا للنزول عن الشجرة بوساطة  "إسرائيل"هل قدمت تقرير:  .26
وديع عواودة: غداة تبادل إطالق النار، واصل مسؤولون إسرائيليون توجيه تهديداتهم لحزب  -الناصرة

هللا، وقالوا إنهم سيحبطون مشروعه لتطوير الصواريخ الدقيقة، فيما فرضت الرقابة العسكرية تعتيما 
 على بعض تفاصيل المواجهة المحدودة في الشمال.

اقبين على أن مشروع الصواريخ الدقيقة من شأنه تفجير مواجهة أوسع، ويجمع عدد كبير من المر 
ربما باتت مسألة وقت. ووسط ذلك شهدت إسرائيل جدال داخليا حول مدى حكمة إسرائيل بالكشف 

السلم الذي منحته لنصر هللا “الذي نصبته لحزب هللا، أو عن ” الفخ“، أو ”مناورة التضليل“عن 
رغم المساس بسيادتها، فيما تحذر جهات متعددة من أن الوقت ما زال ” للنزول عن شجرة تهديداته

 مبكرا إلغالق حالة التأهب في الشمال.
إلى ” جنديين جريحين”وقال وزير الخارجية والمخابرات، يسرائيل كاتس، إن نقل مروحية إسرائيلية لـ

، ”مناورة تضليل“و مستشفى رمبام في حيفا بعد إعالن حزب هللا عن ضرب هدفين إسرائيليين ه
وخطوة تكتيكية عسكرية شارك في رسمها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وأوضح كاتس في 
تصريحات لإلذاعة العامة، األحد، أن إسرائيل لن تقبل بمشروع تطوير صواريخ دقيقة في لبنان تهدد 

 .كل بيت في إسرائيل، زاعما أنه من حقها ضربه، وأنها ستواصل محاوالت منعه
قاد نتنياهو سوية مع قادة الجيش الحدث األمني في الشمال. يقوم الجيش بمناورات وحرب “وتابع: 

 ”.نفسية وأمور أخرى وفق قرارات المجلس الوزاري المصغر
من جهته وفي تهديد مبطن، قال وزير األمن الداخلي، غلعاد أردان، لإلذاعة ذاتها، إن مواجهة في 

في حال خرجنا لنزاع عسكري “الذي تختاره إسرائيل. وتابع مهددا:  الشمال ستحدث فقط بالتوقيت
 ”.واسع، فسيكون هذا بالتوقيت األمني المريح لنا، والجيش جاهز لكل سيناريو

وتبعه الوزير يوفال شطاينتس بذلك، معربا عن رضاه مما حصل، ودافع عن كشف إسرائيل عن 
نيت إن ذلك خطأ خطير، وسبقه عضو الكنيست يائير ، فيما قال الوزير السابق نفتالي بي”المناورة“

األطفال اليهود في شمال البالد في المالجئ ألن نتنياهو اختار “لبيد الذي سارع للقول في تغريدة: 
 ”.خلط األمن بالسياسة والتباهي بدال من التصرف بصمت وسرية

 تضليل مدروس
خ برعاية حزب هللا يشكل تهديدا وتعلل هذه الجهات رؤيتها بالقول إن مشروع تطوير صواري

، عاموس هارئيل، أن هناك رقابة ”هآرتس“عليها. وكشف المحلل العسكري لصحيفة  استراتيجيا
تم ” عملية تضليل مدروسة“عسكرية تمنع نشر كافة تفاصيل ما جرى، مكتفيا بالقول إننا شهدنا 
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ال مصابين “المتبادل في الشمال: تبديد أجزاء منها بعدما قال الوزير غاالنت بعد ساعة من القصف 
 ”.في الجانب اإلسرائيلي

ورجح هارئيل أن هذه نهاية جولة العنف الحالية، رغم أن الجيش اإلسرائيلي سيضطر إلى الحفاظ 
على مستوى تأهب مرتفع على طول الحدود، لعدة أيام مقبلة على األقل، من أجل التأكد من أن 

الردع المتبادل ما زال مؤثرا. ويبدو أن األمين “. وأضاف هرئيل أن حزب هللا ال ُيعّد له مفاجأة أخرى 
العام المخضرم سيطر على المقود ولجم أفكارا ربما تعالت في القيادة العملياتية في الحزب حول 
تشديد الرد المخطط تجاه الجيش اإلسرائيلي. وإذا جاء رد آخر من جانب حزب هللا، فهذا سيكون 

 ”.ارعت باالحتفال بالنجاحمؤشرا بأن إسرائيل س
 اعتبارات وحسابات غريبة

واتفقت معه موظفة كبيرة في الموساد سابقا، الباحثة في معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل 
قوة الردع غير دائمة، وهناك مصلحة للطرفين بعدم التورط بحرب “أبيب، سيما شاين، التي قالت إن 
تبارات منها خروجه للتو من سوريا والتزامه أمام حكومة لبنان التي واسعة ألن حزب هللا لديه عدة اع

يشارك فيها، فهذه المرة من الصعب عليه الذهاب لحرب. عالوة على ذلك، هناك عقوبات أمريكية 
على لبنان، وحزب هللا ال يرغب بزيادة الطين بلة، وال ننسى دور وتأثير فرنسا، وحزب هللا يدرك أن 

 ”.الدخول في حرب مدمرة مصلحة لبنان بعدم
من جهته، يرى المدير األسبق لمجلس األمن القومي، الجنرال باالحتياط، غيورا أيالند، أن حزب هللا 

نحن نعي “هو حركة سياسية وقائدها أيضا كالسياسيين اإلسرائيليين بحاجة لمكاسب سياسية، وتابع: 
م لماذا الثرثرة التي تحرج نصر هللا وربما أنه لم يحقق مكاسب، ومع ذلك هو يفاخر بها، ولذا ال أفه

 ”.تدفعه لرد جديد
 استراتيجيتهدفد 

وقال أيالند إلذاعة جيش االحتالل إن الطرفين خرجا من دائرة التصعيد، وإن الكرة في الملعب 
اإلسرائيلي اآلن، متسائال هل تتصرف بحكمة وهي تدير معركة واسعة مع عدة جهات في المنطقة، 

جديدة وخطيرة  استراتيجيةنجاح حزب هللا بامتالك آالف الصواريخ الدقيقة يعني معادلة ال سيما أن 
 جدا.

في السطر األخير، وبخالف هارئيل وشاين وآخرين ممن وجهوا انتقادات للحكومة ورئيسها، خلص 
عض إدارة الحكومة للجبهة الشمالية ممتازة، وإن كان هناك بعض التباهي الزائد وب“أيالند للقول: 

 ”.الثرثرة التي يمكن االستغناء عنها
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ويعتقد عضو الكنيست، الجنرال باالحتياط، أيال بن رؤوفين، أن هناك إمكانية لتصعيد مقابل سوريا 
وإيران، وأن تشهد الجبهة الشمالية تسخينا جديدا، وبنفس الوقت يشير لوجود عوامل كابحة أبرزها 

 ، وأنها غير معنية بمواجهة واسعة في المنطقة.”صاحبة البيت” روسيا، معتبرا أن موسكو هي 
 ”فشل ذريع” 

، أليكس فيشمان، أن أمين عام حزب هللا، حسن ”يديعوت أحرونوت“واعتبر المحلل العسكري في 
لم يسبب ألما إلسرائيل من أجل ردعها عن مواصلة “، ألن الهجوم ”ُمني بفشل ذريع“نصر هللا، 

 ”.كانت لديه شرعية مطلقة في لبنان بشن هجوم واحد“بعد أن  ،”الهجمات المنسوبة لها في لبنان
. بل “وأضاف فيشمان:  لم تعد هناك شرعية لنصر هللا، ال داخل لبنان وال خارجه، لشن هجوم ثانٍّ

”. على العكس، هجوم ثان سيصوره كمن يستبيح أمن لبنان ويمنح إسرائيل شرعية لتوسيع نيرانها
” قطعة اللحم“المعضلة التي يواجهها نصر هللا، وأنه لم يحصل على ويقول إنه في إسرائيل يدركون 

 التي أراد أن يحصل عليها، ولذلك لم يخفض الجيش اإلسرائيلي من تأهبه.
، اعتبر المحلل العسكري لموقع صحيفة ”نتنياهو راض، ونصر هللا مبسوط“المقابل وتحت عنوان 

حزب هللا والرد اإلسرائيلي كانت مرضية  ، رون بن يشاي، أن نتائج عملية”يديعوت أحرونوت“
للطرفين، إسرائيل وحزب هللا. معتبرا أن نتنياهو راض لعدم وقوع إصابات وعدم نشوب حرب، بينما 
 حقق األمين العام لحزب هللا، حسن نصر هللا، هدفه بالرد على الهجوم اإلسرائيلي، األسبوع الماضي.

األول هو التفوق االستخباراتي للجيش اإلسرائيلي، “ببين: وأضاف أن رد حزب هللا لم يحقق أهدافه لس
والثاني هو االنضباط العملياتي واالستعدادات المسبقة واتخاذ جوانب الحذر التي اتبعها الجيش، علما 

 ”.أن نصر هللا هدد بالرد خالل أيام، وأعلن الجيش اإلسرائيلي منذ ذلك الحين حالة تأهب قصوى 
 2/9/2019القدس الضربي، لندن، 

 
 إسرائيليًّا اقتحموا "األقصى" الشهر الماضي 3,330إحصائية:  .27

إسرائيليًا اقتحموا  3,330قال مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني: إن : القدس المحتلة
 المسجد األقصى المبارك، خالل الشهر المنصرم.

 150، باإلضافة إلى 31,800قصى بلغ وأشارت اإلحصائية إلى أن عدد المستوطنين المقتحمين لأل 
 حكومة االحتالل أوري ارئيل. الزراعة فيمن طالب الهيكل المزعوم، ومن المقتحمين وزير 

مستوطنا،  1,729إذ بلغ وبين المركز أن االقتحام األوسع كان في أول أيام عيد األضحى المبارك 
 ”.ذكرى خراب الهيكل"ت بما يسمى يهودا غليك، وتأتي هذه االقتحاما االقتحام المتطرفوقاد 
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وشهد آب/أغسطس الماضي جملة من االعتداءات وحاالت الطرد طالت المعتكفين داخل األقصى، 
 وشرطة االحتالل. المتطرفين وجنودوتدنيسه واقتحامه من المستوطنين 

إن "اقتحامات وقال المدير العام لمركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني عماد أبو عواد: 
األقصى في ازدياد، وهذا يشير إلى أن الصهيونية الدينية باتت مؤثرا كبيرا على سير الحكومة 

 اإلسرائيلية".
 1/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران االحتالل على حدود غزة .28

أصيب بها، أول من أمس، خالل مشاركته في  رام هللا: توفي أمس فلسطيني متأثرًا بجروحه التي
في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب بدر « مسيرة العودة وكسر الحصار»

عامًا(، قضى جراء إصابته برصاص قوات الجيش اإلسرائيلي شرق مدينة  25الدين نبيل موسى )
 خان يونس جنوب قطاع غزة، على الحدود الشرقية.

في « أصيبوا بالرصاص خالل المواجهات 42فلسطينيًا جرحوا بينهم  75»وزارة إن وقالت ال
قرب السياج الحدودي. وبوفاة هذا الشاب يرتفع عدد « مسيرة العودة»لـ 72احتجاجات الجمعة الـ

الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء االحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل في مارس )آذار( من العام 
، معظمهم في صدامات خالل المظاهرات. كما قتل آخرون في ضربات إسرائيلية 306ى الماضي إل

 ردًا على عمليات جرت انطالقًا من قطاع غزة.
 1/9/2019، ، لندنالشرق األوسط

 

 مفتي القدس والمطران حنا: نتنياهو يقود حملة لتهويد كل ما في القدس بما فيها األقصى .29
أكد نائب عربي في الكنيست اإلسرائيلي تحذيرات مفتي القدس، الشيخ  وديع عواودة: –الناصرة 

محمد حسين، والمطران عطا هللا حنا، من أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو يقود هجمة 
وحذر النائب في الكنيست عن  لتهويد كل ما في القدس، بما في ذلك المسجد األقصى المبارك.

ارين، من خطورة هذا البند والمخطط الذي يقف من ورائه، قائال: القائمة المشتركة، يوسف جب
الترجمة العملية لهذا البند تعني تكثيف االقتحامات االستيطانية للمسجد األقصى وتعزيز التواجد “

 ”.االحتاللي والتمهيد لزيادة ساعات االقتحام للمستوطنين
ألقصى أن الهجمة اإلسرائيلية على وقبل ذلك، أكد الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، من داخل ا

 القدس والمسجد كبيرة وممنهجة وأنها تهدف لتهويد كل ما هو في القدس المحتلة.
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وتخللت جلسة مجلس اإلفتاء أمس مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك 
 بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األورثوذوكس اليوم، على أن مدينة كما شدد المطران عطا هللا 
القدس تتعرض لهجمة احتاللية شرسة هدفها إنهاء الوجود الفلسطيني فيها، الفتا في بيان إلى أنه 

عاما والهجمة على القدس مستمرة ومتواصلة، ولكن السنوات األخيرة تشهد إمعانا  50منذ أكثر من “
تاللية التي تستهدف المقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسيحية وكافة أبناء الشعب في السياسات االح

القدس في محنة كبيرة والعالم يتفرج عليها، واالحتالل يسعى لتمرير “ونّوه حنا إلى أن  ”.الفلسطيني
القدس تمر “وتابع:  ”.سياساته وممارساته وبخطوات متواترة ومتسارعة وكأنه في سباق مع الزمن

ارثة حقيقية في ظل ما يمارس بحقها، فالمسجد األقصى مستهدف ومستباح كما هو حال مقدساتنا بك
 ”.وأوقافنا المسيحية، فكلنا مستهدفون وال يستثنى من ذلك أحد على االطالق

إن المقدسيين ومؤسساتهم إنما يقفون في الخطوط األمامية دفاعا عن القدس وفي “وتابع حنا: 
 ”.حتاللية غير المسبوقة والتي تتعرض لها مدينتنا المقدسة في اآلونة األخيرةمواجهة العربدة اال

 1/9/2019القدس الضربي، لندن، 
 
 أسير في "ريمون" يشرعون باإلضراب المفتوح عن الطضام 200: هيئة شؤون األسرى  .30

ون" أسير في معتقل "ريم 200قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم االثنين، إن أكثر من 
شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين 

 األوضاع الحياتية لألسيرات القابعات في معتقل "الدامون"، الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
ل أن جلسات الحوار التي ُعقدت يوم أمس بين إدارة سجون االحتال بيان،وأوضحت الهيئة، في 

( بمعتقل "ريمون" باءت بالفشل، ووصلت 4وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة األسيرة في قسم )
لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت إدارة السجون، وعدم استجابتها لمطالب الحركة األسيرة، مشيرة 

شامال، وذلك كرد على خطوة  إغالقا( 4( و )1إلى أن إدارة المعتقل أقدمت على إغالق قسم )
 سرى بدء معركة األمعاء الخاوية.األ

 2/9/2019، األيام، رام هللا
 
 مسؤول فلسطيني: أسيران في سجون االحتالل على وشك الموت .31

رام هللا: حذر مسؤول فلسطيني، أمس االثنين، من أن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل على وشك 
 الموت بفعل تفاقم حالتهما جراء معاناتهما من مرض السرطان.
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ال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، إن الوضع الصحي لألسيرين وق
، «حرٌج، وفي غاية الخطورة، ونتوقع استشهاد أحدهما في أي لحظة»سامي أبو دياك وبسام السائح 

على  يعيش أبو دياك والسائح اليوم»حسبما نقلت عنه وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية. وأضاف: 
مسكنات قوية جدًا، وال يستطيعان الوقوف أو تناول الطعام، وال يستجيب جسداهما لألدوية، حتى 

 «.وصلت حالتهما لصعوبة في النطق، ووضعهما بحسب ما يصلنا، حرج جداً 
في هذه األثناء، قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن ثمانية أسرى في سجون إسرائيل يواصلون 

توح عن الطعام، منذ فترات متفرقة، رفضًا العتقالهم اإلداري. وأوضحت الهيئة، في إضرابهم المف
بيان نقلته وكالة األنباء األلمانية، أن أقدم األسرى المضربين حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس في 

 يومًا. 64شرق القدس مضرب منذ 
 3/9/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 با"األدلة القطعية" براءته فريق الدفاع عن الشيخ صالح فثبت .32

أثبت فريق الدفاع عن الشيخ رائد صالح براءته أمام محكمة حيفا التابعة  غزة/ طالل النبيه:-الناصرة
 لالحتالل اإلسرائيلي في "ملف الثوابت" الذي تالحقه فيه منذ أكثر من عامين.

لدفاع وخالل جلسة وأوضح المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صالح أن فريق ا
المرافعات أمام المحكمة اإلسرائيلية أثبت أن الهدف من الملف ليس قانوني بل سياسي وديني 

 لمالحقة الشيخ صالح.
وأكد زبارقة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن فريق الدفاع أثبت بالدليل القطعي أن الشيخ رائد صالح 

 تهام اإلسرائيلية، مطالبًا المحكمة بالحكم ببراءته.بريء من كل التهم التي نسبت إليه في الئحة اال
وأوضح أن جلسة المرافعات جاءت بعد أكثر من عامين وسماع البينات والشهود من الدفاع ونيابة 

 شهًرا في سجون العزل االنفرادي. 11االحتالل، تعرض خاللها الشيخ صالح لالعتقال 
مرافعات التناقضات الواضحة في شاهدات شهود وبين زبارقة أن فريق الدفاع بّين خالل جلسة ال

نيابة االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدًا وجود "وهناك أياد خفية تتالعب في الملف ألهداف سياسية تندرج 
 ضمن الحرب الدينية التي تخوضها المؤسسة اإلسرائيلية ضد اإلسالم والمسلمين".

دينية وإسالمية وتراثية فلسطينية، والتي  وأضاف: "شرحنا موقف الشيخ صالح وارتباط خطبه بمفاهيم
تعمدت نيابة االحتالل نقلها بشكل محرف بتغيير مضمون المفاهيم التي يتحدث بها، وإضفاء 

 مصطلحات تحمل دالالت عنف وإرهاب، لمحاربة ومالحقة الشيخ صالح".
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والقيادي في  وأشار إلى أن االحتالل يهدف من ذلك منع الشيخ صالح من ممارسة دوره الجماهيري 
 .48األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 2/9/2019، فلسطين أون الفن
 
 قوات االحتالل تهدم مسجدا ومنزال في الخليل .33

في منطقة خلة جبل  اإلنشاءهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، مسجدا ومنزال قيد 
إن عملية الهدم جاءت بشكل مفاجئ ودون وقال مدير أوقاف الخليل جمال ابو عرام  جوهر بالخليل.

 سابق إنذار، وأتت على كامل البناء، ومن ضمنها بئر مياه مخصص للمسجد. 
في المنطقة ذاتها، تعود ملكيته للمواطن بالل عليان  اإلنشاءكما هدمت تلك القوات منزال قيد 

 الرجبي.
 2/9/2019، األيام، رام هللا

 
 157مرة الاهدم قرية الضراقيب للفاالحتالل  .34

هدمت الشرطة اإلسرائيلية ووحدة "يوآف" التابعة لما يسمى "سلطة تطوير النقب"، اليوم االثنين، قرية 
 ، وصادرت خيامها.157العراقيب، غير المعترف بها، للمرة 

وفي سياق التضييق على سكان العراقيب، فرضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في بئر السبع، قبل 
على أهالي القرية، مقابل تكاليف هدم المساكن  شيكلألف  600مة قدرها مليون وعدة أيام، غرا

 وإخالئها، وبحجة اقتحام أهالي القرية لـ"أراضي جمهور بملكية الدولة".
 2/9/2019، األيام، رام هللا

 
 ترفع القيود المفروضة على إدخال الوقود إلى قطاع غزة "إسرائيل" .35

ت إسرائيل القيود المفروضة على دخول شحنات الوقود إلى غزة رفع: أ ف ب -القدس )المحتلة( 
لتوليد الكهرباء بعد أسبوع من خفض الكميات بمقدار النصف بسبب تجدد التصعيد بين الطرفين، 

وأعلنت وحدة جيش الدفاع المسؤولة عن  على ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية اإلثنين.
آب )أغسطس( خفض كمية الوقود  26ي الفلسطينية )كوغات( في األنشطة المدنية في األراض

المسموح بإدخاله من أراضيها إلى غزة إلى النصف، غداة إطالق ثالثة صواريخ من القطاع على 
 وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن القيود رفعت عن إدخال الوقود األحد. أراضيها.

 2/9/2019، الحياة، لندن
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 طينيا في الضفة الغربيةفلس 22االحتالل يضتقل  .36
فلسطينيا في مناطق متعددة بالضفة الغربية خالل ساعات الليلة  22القدس: اعتقل الجيش اإلسرائيلي 

وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان، اإلثنين، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع  الماضية.
 ”.قبل قوات األمن تمت إحالتهم للتحقيق من“وأضاف:  ”.معادية“بنشاطات شعبية 

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون األسرى )تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية(، فقد 
أسير إداري  500أسيرة و 48طفال و 230أسير، بينهم  5,700وصل عدد األسرى الفلسطينيين لـ

 بحاجة لتدخل طبي عاجل. 700مريض، بينهم  1,800)معتقلون بال تهمة( و
 2/9/2019، ، لندنضربيالقدس ال

 
 صحفيا فلسطينيا في سجون االحتالل 26: نقابة الصحفيين الفلسطينيين .37

نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين باستهداف االحتالل اإلسرائيلي الحريات اإلعالمية : بترا -عمان
سة من خالل تكثيف حمالت االعتقاالت بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من التغطية وممار 

عملهم، وتجديد اعتقالهم دون تهم تذكر، بهدف طمس معالم جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب 
الفلسطيني. وأوضحت النقابة في تقرير اليوم الحد أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون االحتالل 

اد البرغوثي بعد اعتقال االحتالل اليوم، الدكتورة في دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت ود 26ارتفع إلى 
من منزلها. وبينت أن الصحفيين يحاكمون بموجب قانون االعتقال اإلداري وتمديد االعتقال دون تهم 

 أو محاكمة.
 1/9/2019، الدستور، عّمان

 
 مباالبناء االستيطاني حول القدس يصل إلى مستويات قياسية في عهد تر تقرير:  .38

كتب الوطني للدفاع عن األرض التابع لمنظمة أظهرت معطيات في تقرير رسمي أصدره الم رام هللا:
التحرير الفلسطينية، أمس، أن البناء االستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة وصل منذ فوز 

األخيرة.  20دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة األميركية إلى مستويات قياسية مقارنًة باألعوام الـ
اإلسرائيلي رفعت من وتيرة البناء االستيطاني في محيط مدينة وأشار التقرير إلى أن حكومة االحتالل 

القدس المحتلة في عهد إدارة ترمب، وسط تبدل في تعاطي البيت األبيض سياسيًا مع النشاطات 
االستيطانية المخالفة للقوانين الدولية في الضفة الغربية المحتلة، علمًا بأن اإلدارات األميركية السابقة 

 في الشرق األوسط.« عملية السالم»ر االستيطان عائقًا أمام عكفت على اعتبا
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وبّين التقرير أن إدارة ترمب غّضت الطرف عن النشاط االستيطاني في األرض الفلسطينية، حتى إن 
وزارة الخارجية األميركية أوقفت في أبريل )نيسان( الماضي، استخدام تعبير األراضي المحتلة، في 

ة، بما فيها القدس الشرقية. ووفقًا للتقديرات فإن إسرائيل أقامت منذ احتالل إشارة إلى الضفة الغربي
عشرات المستوطنات في محيط مدينة القدس وأقامت فيها أكثر من  1967مدينة القدس الشرقية عام 

، عقب فوز 2018و 2017ألف وحدة سكنية على أقل تقدير، فيما طرأ خالل الفترة بين عامي  55
ات الرئاسية األميركية، تصاعد هائل في وتيرة البناء االستيطاني في المدينة المحتلة، ترمب باالنتخاب

مقارنًة بعامي  %58وحدة استيطانية جديدة، بارتفاع يبلغ  1,861حيث تمت المصادقة على بناء 
في ظل تفاوت كبير في تراخيص البناء الممنوحة للمقدسيين، الذين تتجاوز نسبتهم  2016و 2015

ن مجمل سكان القدس، ولم تتجاوز نسبة تصاريح البناء التي وافقت عليها لجنة التخطيط م 38%
فقط من مجمل تراخيص  %16.5والبناء التابعة للحكومة اإلسرائيلية في بلدات وأحياء القدس المحتلة 

 البناء.
ية وسط الضفة الغرب« دوليف»ووّثق التقرير خططًا إلقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة 

 200وحدة سكنية جديدة. كما أن هناك مخططًا لبناء  300المحتلة، حيث سيضم الحي االستيطاني 
إيبي »وحدة سكنية في مستوطنة  100، وآخر لبناء «ميتساد»وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 

في منطقة بيت لحم. « غوش عتصيون »وتقع المستوطنتان في شرقي الكتلة االستيطانية «. هناحال
على شرعنة بناء مؤسسة عامة في مستوطنة « مجلس التخطيط األعلى»فة إلى مصادقة إضا

 ، وعلى شق شارع لمبان تخطط سلطات االحتالل لبنائها في هذه المستوطنة.«غفاعوت»
وفيما يسمى اللواء األوسط في إسرائيل وامتداداته االستيطانية في الضفة الغربية، قررت لجنة للتنظيم 

التي تمتد داخل الضفة الغربية وتصل إلى حدود « موديعين»مخطط هيكلي لمستوطنة  والبناء إيداع
ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار سياسة طويلة  43بلدة بيت سيرا في محافظة رام هللا يتضمن بناء 
ألف دونم. ويهدف المخطط إلى زيادة سكان  50المدى للمستوطنة التي تمتد على مساحة 

ألف وحدة  23نيت قبل عشرين عامًا إلى نحو ربع مليون مستوطن، وتضم اآلن ، التي بُ «موديعين»
 ألف مستوطن. 89سكنية ويقطنها نحو 

وفي األغوار الفلسطينية شرع مستوطنون في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على األراضي المهددة 
ما أعلنت سلطات بالمصاَدرة من سلطات االحتالل في منطقة الفارسية باألغوار الشمالية. في

االحتالل اإلسرائيلي االستيالء على مساحات واسعة من أراضي قرية ديراستيا غرب سلفيت، وقرية 
كفر القف شرق قلقيلية، لبناء وحدات استيطانية. وفي محافظة بيت لحم جّرفت آليات االحتالل 

رض على غرار اإلسرائيلي أراضي في منطقة المخرور شمال غربي بيت جاال لشق نفقٍّ تحت األ
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بمسافة تصل إلى قرابة الكيلومتر، وذلك « غوش عصيون »آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة 
، علمًا بأن أعمال التجريف ستسلب العشرات من «60»في إطار توسيع الشارع االلتفافي رقم 

تي الدونمات من أراضي المواطنين في بيت جاال، وذلك في ظل الهجمة االستيطانية الشرسة ال
 تتعرض لها المنطقة.

االستيطانية وسلطة آثار االحتالل، توسيع وتعميق « العاد»وفي القدس أيضًا تواصل جمعية 
الحفريات جنوبي المسجد األقصى في منطقة القصور األموية، حيث تقوم سلطة اآلثار بأوسع عملية 

تربة بحاويات مشابهة حفر وتنقيب واستهداف أساسات المسجد األقصى وتنقل كميات كبيرة من األ
لتلك الحاويات التي تنقل األوزان الثقيلة وتقوم بإخراجها من باب المغاربة حيث تقف عند مدخل 
ساحة البراق حاويات مغطاة، وتستمر هذه العملية حتى ساعات الليل، وهناك أصوات حفر ونقل 

التي تجريها دائرة اآلثار مع لألتربة من المنطقة الغربية الجنوبية، كما يبدو استكمااًل للحفريات 
في واد حلوة، إلى « مركز الزوار»االستيطانية في النفق الجنوبي الذي يطلق عليه « العاد»جمعية 

 داخل أسوار البلدة القديمة أسفل المسجد األقصى باتجاه ساحة البراق.
 1/9/2019، ، لندنالشرق األوسط

 
 اء فتفاعل مع القضية... ورئيس الوزر شابة فلسطينيةالتحقيق في وفاة  .39

ضجت مواقع التواصل االجتماعي بحالة من الغضب والصدمة، بعد تداول : سارة ربيع -القاهرة
مستخدميها مقاطع صوتية لشابة فلسطينية تصرخ مستغيثة من تعرضها للضرب ووفاتها بعد ذلك 

 وسط اتهامات لعائلتها وأشقائها بالتورط في مقتلها.
عامًا( فتاة فلسطينية من  21صدقائها بعد وفاتها، فإن إسراء ناصر غريب )ووفقًا لما نشر من قبل أ

مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، قد تعرضت لعنف أسري أدي إلى مقتلها، بعد نشرها مقطعًا 
 مصورًا برفقة شاب تقدم لخطبتها من أهلها.

مؤسسات الداعمة لحقوق وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي، والمجموعات النسائية وال
، مع قصة الفتاة، وفقًا لما نشره أصدقاؤها عن حياتها «كلنا_إسراء_غريب»المرأة تحت هاشتاغ 

الشخصية التي كانت تتعرض فيها، لسوء معاملة من والدها وأشقائها الذكور، وصواًل إلى تعرضها 
 للضرب المبرح.

محمد أشتية، عبر حسابه الرسمي على وفي أول رد فعل رسمي، نشر رئيس الوزراء الفلسطيني 
إسراء غريب أصبحت قضية مجتمع، نستشعر نبض الشارع «: »فسيبوك»موقع التواصل االجتماعي 

 «.تجاه هذه القضية
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وفي سياق متصل، طالب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق 
 ينية.جدي وفوري لكشف مالبسات وفاة الشابة الفلسط

 1/9/2019، ، لندنالشرق األوسط
 
 إلغاء تصنيفات أراضي الضفة الغربية: تحديات فلسطينية في التطبيق .40

يضع قرار الحكومة الفلسطينية الذي اُتخذ أخيرًا، بإلغاء : رام هللا ــ محمود السعدي، سامر أمين خويرة
اقية أوسلو، تحديات أمام تصنيفات مناطق الضفة الغربية )أ، ب، ج(، كما كانت مصنفة وفق اتف

إمكانية التطبيق العملي لهذا القرار، وجدواه في الواقع وتأثيراته، خصوصًا على المناطق المصنفة 
)ج( التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية وفق اتفاقية أوسلو ذاتها، بينما يرى مختصون وخبراء حقوقيون 

ألرض بسبب سيطرة االحتالل على تسجيل أن قرار الحكومة شكلي، ولن تكون له آثار عملية على ا
 األراضي "طابو" في مناطق )ج(، حسب اتفاقية أوسلو.

وأكد مستشار هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الفلسطينية، محمد إلياس، في تصريحات لـ"العربي 
صا الجديد"، أن "قرار إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية، هو قرار سياسي أكثر منه اختصا

فنيا، وما يتبعه من إجراءات تتعلق بالقرار". وأوضح إلياس أن الحديث عن مقاطعة القضاء 
اإلسرائيلي يجب أن يطاول "ليس فقط موضوع الممتلكات المعتدى عليها، بل كذلك األسرى 

 ة".الفلسطينيين وما يتعلق بمحاكمتهم، وأن نلتزم بذلك وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني ذات العالق

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الفلسطينية، وليد عساف، في تصريحات إلذاعة 
"صوت فلسطين" الرسمية، أمس السبت، أن قرار إلغاء التصنيفات حسب اتفاقية أوسلو على كافة 

ق، أراضي دولة فلسطين، وبسط السيادة عليها، سيوفر الحماية القانونية للمواطنين في تلك المناط
خصوصًا ما تسمى )ج(، والحماية أيضًا من اعتداءات االحتالل عليهم من هدم المنازل وتهجيرهم، 
باإلضافة إلى تعزيز صمودهم فيها. ووفق عساف، فإن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان عملت بهذا 

فير الحماية القرار قبل صدوره، وقدمت خططًا مسبقة للحكومة، ارتكزت على إعادة بناء المنازل، وتو 
للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم من ماء وكهرباء، إضافة إلى خدمات الصحة والتعليم وبناء المدارس 
وإعادة بنائها في حال هدمها، إضافة إلى تفعيل العمل الشعبي، عبر هيئة مقاومة الجدار 

 واالستيطان، والذي أثبت نجاعته في الخان األحمر.
الجدار واالستيطان كانت قد أجرت دراسة لكل المنازل القريبة من وأوضح عساف أن هيئة مقاومة 

منزل، ووضعت خطة لتحصينها من اعتداءات المستوطنين، مشددًا على  600المستوطنات، وعددها 
أهمية الدور الذي تلعبه لجان الحراسة الليلية في القرى والبلدات التي تتعرض لهجمات المستوطنات، 
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تداءات المستوطنين، وتصدت لها ومنعت تكرار جريمة عائلة دوابشة أكثر إذ أفشلت الكثير من اع
مخططًا  112من مرة. وكشف عساف أن االتحاد األوروبي، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، قّدم 

منها خالل عشر سنوات، في  3هيكليًا لما تسمى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، لم توافق سوى على 
 أقرت بداية العام الحالي. 160مخططًا لتوسيع المستوطنات، من بينها  278وقت أقرت فيه 

 1/9/2019، ، لندنالضربي الجدفد
 
 إلجبارها على اإلذعان للقانون الدولي "إسرائيل"إلى فر  عقوبات على  فدعوالبرلمان األردني  .41

رلماني العربي، المجتمع عّمان: دعا رئيس البرلمان األردني عاطف الطراونة بصفته رئيسًا لالتحاد الب
؛ إلجبارها على اإلذعان للقانون الدولي وأحكامه في ظل «إسرائيل»الدولي إلى فرض عقوبات على 

اإلجراءات الهادفة إلى التوسع في بناء المستوطنات على األراضي الفلسطينية المحتلة. وقال في 
« اإلسرائيلي»ريحات رئيس الوزراء إن تص»بيان صادر عن االتحاد البرلماني العربي، أمس االثنين، 

بنيامين نتنياهو بفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية مدانة، وتشكل 
واعتبر الطراونة تلك «. عاماًل محرضًا ُينذر بمزيد من العنف، وتدلل على هوية إجرامية للمحتل

واضحًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وتشكل خرقًا «السالم»التصريحات بأنها تقّوض فرص 
 بوقف االستيطان.

 3/9/2019، الخليج، الشارقة
 
 آلية عسكرية لقوات لالحتالل... وقصف إسرائيلي جنوبي لبنان يضلن تدميرحزب هللا" " .42

ّن أعلن "حزب هللا" اللبناني، اليوم األحد، أ: بيروت، القدس المحتلة ــ العربي الجديد، نضال محمد وتد
مجموعة قامت بتدمير آلية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها، على الحدود مع 
األراضي المحتلة، في حين اعترف جيش االحتالل بوقوع إصابات بصفوفه، وأعلن الرد بقصف 

 بلدات في جنوب لبنان.
 15أّنه "عند الساعة الرابعة و وذكر "حزب هللا"، بحسب ما أورده موقع قناة "المنار" التابعة للحزب،

دقيقة من بعد ظهر اليوم قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية 
عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها"، من دون أن يشير إلى حجم الخسائر بصفوف قوات 

 االحتالل.
اإلسرائيلية في سورية، قبل أسبوع، على وأطلق "حزب هللا" اسم عنصريه اللذين قتال في الغارة 

 المجموعة التي نفذت الضربة.
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وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي، في بيانات، إّن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان، 
وأصابت بعض األهداف، معترفًا بتسجيل إصابات في صفوفه، من دون مزيد من التفاصيل، مشيرًا 

 "القوات اإلسرائيلية تقوم بالرد". في الوقت عينه إلى أنّ 
موقعًا في جنوب لبنان، مشيرة  30وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية، بأّن الطيران الحربي اإلسرائيلي قصف 

إلى أّن رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه إلى مقر العمليات في وزارة األمن في 
 تل أبيب.

عالم اللبنانية الرسمية، أّن القوات اإلسرائيلية تستهدف أطراف بلدة مارون وذكرت الوكالة الوطنية لإل
الراس، التي تقع على الجهة المقابلة من منطقة أفيفيم. وبدا الدخان يتصاعد من منطقة مارون 

 الراس، وفق ما نقلت قناة "المنار" التابعة لحزب هللا في بث مباشر.
ت اإلسرائيلية بالبقاء في البيوت وعدم الخروج منها، وفتح وأوعز جيش االحتالل لسكان المستوطنا
 المالجئ الرسمية في البلدات الحدودية.

وقال عضو الكابينت األمني والسياسي اإلسرائيلي يوآف غاالنت في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيلية، 
لوقت عينه وأضاف في ا إّن حكومة دولة االحتالل ال ترغب بتدهور األوضاع مع لبنان إلى حرب.

أّن دولة االحتالل "لن تسمح بامتالك حزب هللا سالحًا كاسرًا للتوازن، أو أن يضاعف قوته 
 العسكرية".

وهدد غاالنت أّنه "في حال تم المس بمواطنين إسرائيليين، فإّن إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر 
 الحجري".

ي، أّنه رصد إطالق "قذيفة مضادة وفي وقت سابق اليوم األحد، أعلن جيش االحتالل اإلسرائيل
 للدروع" من لبنان.

وقال ناطق بلسان جيش االحتالل في بيان: "تم إطالق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه اسرائيل 
 في منطقة أفيفيم )قرية في شمال إسرائيل(".

حسبًا ألي والسبت، أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، عن تعزيز قواته على الجبهة الشمالية، ت
 سيناريو محتمل في ظل التوتر األمني.

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية معقل "حزب 
 هللا"، فجر األحد الماضي، وانفجار إحداهما.

لعاصمة وتزامن الخرق مع استهداف إسرائيل لمركز عسكري تابع لـ"حزب هللا" في بلدة عقربة جنوب ا
 السورية دمشق، ما أودى بحياة عنصرين من الحزب هما زينب وضاهر.
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ومساء أمس السبت، قال األمين العام لـ"حزب هللا" حسن نصرهللا، إّن "الموضوع بالنسبة لنا ليس رد 
اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادالت وتثبيت قواعد االشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد". وأضاف 

 يدفع اإلسرائيلي ثمن اعتدائه"."يجب أن 
 1/9/2019، الضربي الجدفد، لندن

 
 الرسمية سلبنان يسمح للطلبة الفلسطينيين التسجيل بالمدار  .43

أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب قراًرا بإتاحة المجال لتسجيل : بترا -عمان
كاّفة مع بدء العام الدراسي، ومعاملتهم أسوًة  الطالب الفلسطينيين في المدارس اللبنانية الرسمية

: إن هذا القرار واجب ننطلق األحدبالطالب اللبنانيين. وقال الوزير شهيب في حديث صحفي اليوم 
فيه من الواقع الخاص لوجود اإلخوة الفلسطينيين في لبنان بشكل قسري، وأيًضا التزاًما بالقضية 

تهم إلى وطنهم. وأشاد سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف المركزية، قضية فلسطين، على أمل عود
 دبور بهذه الخطوة بشأن الطالب الفلسطينيين وتسجيلهم في المدارس الرسمية في لبنان.
 1/9/2019، الدستور، عّمان

 
 نصر هللا: لم تُضد لدفنا خطوط حمر .44

أمس ضد آلية عسكرية  بعَد ساعات على عرض مشاهد توّثق العملية التي نفذتها المقاومة أول من
في سوريا، أطل  إسرائيلية، ردًا على استشهاد مقاِوَمين بغارة «أفيفيم»إسرائيلية على طريق ثكنة 

« بتوهين توازن الردع»األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا أمس، معلنًا إفشال هدف العدو 
يلي بأْن رّدت المقاومة ضمن حدود إسرائ« أكبر خط أحمر»ألن العملية التي جرى تنفيذها كسرت 

العام لحزب هللا حسن نصر هللا أمس أن المقاومة أعادت تثبيت معادلة الردع مع  األمينأّكد ، 1948
العدو لحماية لبنان. وألجل ذلك، لن يكون أمام حزب هللا أي خط أحمر، في حال حاول العدو مجددًا 

 ين في سوريا.التسبب باستشهاد مقاوم أواالعتداء على لبنان 
 3/9/2019، األخبار، بيروت

 
 قناة عبرية تزعم: متر واحد فصل صواريخ حزب هللا عن سيارة إسضاف عسكرية .45

العبرية، مساء اليوم اإلثنين، تفاصيل جديدة حول عملية  12كشفت قناة : ترجمة خاصة -رام هللا
قال الجيش اإلسرائيلي أنها لم حزب هللا على الحدود الشمالية من الجانب اللبناني يوم أمس والتي 

 توقع أي إصابات.
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وبحسب القناة، فإن الحزب أطلق ثالثة صواريخ مضادة للدبابات تجاه سيارة إسعاف عسكرية مأهولة 
. مشيرًة إلى أن الصواريخ أطلقت خالل ثوانٍّ 899بالجنود داخلها، خالل مرورها على الطريق السريع 

وأشارت القناة، إلى أن هذه الطريق تمتد عبر الحدود وتعتبر  .اً معدودة في منطقة تعتبر بعيدة نسبي
آمنة، ولكن الصواريخ التي أطلقت بهدف قتل كل من بداخلها لم تصيب الهدف، وعلى بعد متر 

 واحد فقط كانت ستصاب السيارة.
ي، دون ووفًقا للقناة، فإن السيارة أصابتها شظايا لكنها جميعها ارتطمت في عجالتها وهيكلها المحم

 أن يصاب أي من الجنود على متنها.
 2/9/2019، القدس، القدس

 
 يضر  فيدفو استهداف المدرعة اإلسرائيلية "زب هللا"ح .46

نشر اإلعالم الحربي التابع لحزب هللا اللبناني تسجيال مصورا قال إنه ُيظهر لحظة استهداف مقاتليه 
هداف المدرعة اإلسرائيلية بصاروخين ناقلة الجند اإلسرائيلية أمس األحد. وتظهر الصور است

 مضادين للدروع من نوع كورنيت.
ويظهر التسجيل المصور مشهدا واسعا للمنطقة الحدودية، ثم آلية عسكرية تتحرك على طريق قرب 
مستوطنة أفيفيم، وبعد ذلك يطلق الحزب صاروخًا يصيب اآللية التي تنفجر ويتصاعد منها دخان 

 روخ ثان للتأكد من تدمير المدرعة.أبيض، ثم يتبعه بثوان صا
وكان حزب هللا قد أعلن أمس تدمير المدرعة وسقوط من فيها بين قتيل وجريح، في وقت قال رئيس 

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هجوم حزب هللا لم يسفر عن وقوع إصابات.
هداف الحزب لناقلة الجند وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن نشر مشاهد است

وأضاف أن  اإلسرائيلية فصل من فصول المعركة بين الطرفين، وهو جزء من الحرب النفسية بينهما.
اللقطات المصورة كانت قريبة جدا من مستوطنة أفيفيم وقاعدتها العسكرية، وكأن الحزب يبعث 

ر مكتب الجزيرة أن حزب هللا وأضاف مدي برسائل بأن كل هذه المنطقة تحت عدسات ونيران مقاتليه.
نشر تفاصيل عن القاعدة العسكرية اإلسرائيلية ووظيفتها وعدد الجنود فيها، كما بث صورا لمدرعات 

 ومجنزرات داخل القاعدة.
 2/9/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 "أنشطة حزب هللا"تتوعد لبنان إذا لم فوقف  "إسرائيل" .47
أنشطة »فيما توعدت إسرائيل، أمس، لبنان إذا لم يوقف  :لندن -بيروت  -تل أبيب: نظير مجلي 

سيوجه ضربة جديدة « حزب هللا»حيالها، تسود تقديرات إسرائيلية، عسكرية وسياسية، بأن « حزب هللا
نحو إسرائيل، للرد على عملية إرسال الطائرتين المسيرتين االنتحاريتين إلى الضاحية الجنوبية في 

 بيروت، قبل أسبوع.
بيانات الخارجية اإلسرائيلية، طلب الوزير يسرائيل كاتس من وزير الخارجية األلماني، هايكو وحسب 

إذا لم توقفوا أنشطة )حزب هللا( ضد إسرائيل، »ماس، نقل التهديد التالي إلى الحكومة اللبنانية: 
لمانيا وطالب كاتس، في بيان أمس، بأن تفرض أ«. فسيتكبد لبنان بأكمله خسائر، وسُيصاب بقسوة

 ، وأن تصّنف الحزب على أنه منظمة إرهابية.«حزب هللا»عقوبات على 
حزب »وكانت إسرائيل قد خفضت حالة التأهب منذ فجر أمس، وأعلنت عن انتهاء جولة التوتر مع 

 ، بعدما تلقت رسائل عبر فرنسا وروسيا والواليات المتحدة، مفادها أن الحزب ليس معنيًا بحرب.«هللا
حزب »ء الحذر أمس على جانبي الحدود اللبنانية واإلسرائيلية، بعد يوم على التصعيد بين وساد الهدو 

وإسرائيل. وُسجل اختراق بتحليق طائرة استطالع إسرائيلية مسّيرة فوق الجنوب لياًل وقبل ظهر « هللا
لوقت الذي أمس، كما أطلقت إسرائيل صباحًا منطادًا تجسسيًا مقابل بلدة ميس الجبل. وأتى ذلك في ا

كثفت فيه قوات الطوارئ الدولية )يونيفيل( دورياتها للبحث والتفتيش عن وجود أو انتشار قنابل 
 عنقودية قرب الطرقات الفرعية والزراعية.

 3/9/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ناورو للتراجع عن قرارها بشأن القدسجزيرة تدعو  "التضاون اإلسالمي" .48

في المحيط الهادئ االعتراف ” ناورو“اإلسالمي، األحد، قرار جزيرة  مة التعاون ظجدة: أدانت من
 بالقدس عاصمة إلسرائيل، داعية إياها إلى التراجع واحترام الشرعية الدولية.

غير القانونية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات األمم “وقالت المنظمة، في بيان، إن هذه الخطوة 
، الذي يدعو الدول التي 478قرار مجلس األمن الدولي رقم “رت إلى وأشا ”.المتحدة بشأن القدس

 أقامت بعثات دبلوماسية في 
 1/9/2019القدس الضربي، لندن، 
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 ةة لقطاع غز قطر تنفي إشاعات إسرائيلية حول وقف تمويل وقود الطاق .49
تشغيل أكدت دولة قطر استمرارها في دفع تكاليف ثمن الوقود المخصص ل: أشرف الهور –غزة 

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، و  المحطة، خالفا للتقارير اإلسرائيلية.
بيانا أكد فيه أنه جرى متابعة ما تناقلته وسائل اإلعالم عن قرار قطري بتخفيض نسبة الوقود المقدم 

لعربية واإلسالمية، إلى قطاع غزة، مع السفير القطري محمد العمادي، عبر رئيس مكتب العالقات ا
 عزت الرشق.

وأوضح بيان حركة حماس أن السفير العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية إلعمار غزة، أكد أنه ال 
 يوجد تغيير على الموقف القطري، نافيا أن يكون أدلى بأي تصريحات إعالمية حول الموضوع.

للوقود، احتجاجا ” المدفوعات“نسبة  وأوضح السفير العمادي أنه فعال أبلغ سلطات االحتالل بتقليص
على موقفهم بتخفيض نسبة الوقود الوارد إلى قطاع غزة خالل الفترة الماضية إلى النصف من دون 
إعالم األطراف المعنية، خصوصا قطر الممول لهذا الوقود، مشيرا إلى أن بالده ملتزمة بتمويل 

 واطنين.الوقود لمحطة التوليد في غزة للتخفيف من معاناة الم
 2/9/2019القدس الضربي، لندن، 

 
 السياسة اإلسرائيلية تهدف لضرب التماسك اللبناني: الضربيةالدول جامضة  .50

أكدت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات : بترا -عمان
ان له اليوم على أن االنزالق نحو تتعرض لها. وشدد األمين للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بي

المواجهات العسكرية وتبادل إطالق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل قد يخرج بالوضع 
عن السيطرة. كما حّمل المجتمع الدولي مسؤولية ضبط ردود األفعال اإلسرائيلية التي قد تدفع 

خلية. وشدّد على أن السياسة اإلسرائيلية باألمور نحو مزيد من التصعيد ألغراض انتخابية دا
تستهدف ضرب التماسك اللبناني ما يستلزم من اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر 

 التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي واألمني ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار.
  2/9/2019الدستور، عّمان، 

 
  على الجيش اإلسرائيلي بأنه إجراء انتقاميإفران تصف هجوم حزب هللا .51

دبي: نقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء عن مسؤول أمني إيراني كبير قوله إن سياسات 
جماعة حزب هللا اللبنانية المدعومة من إيران تهدف إلى حماية مصالح لبنان وذلك في تعقيبه على 

إن حزب هللا يتمتع بدعم “وقال علي شمخاني  األحد. هجوم الجماعة على الجيش اإلسرائيلي اليوم
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معاقبة حزب هللا للنظام الصهيوني هي رد بالمثل يظهر تصميم جبهة …شعبي كبير في لبنان
 ”.المقاومة على مواجهة التهديدات

 1/9/2019القدس الضربي، لندن، 
 
 إفران تكشف عن طائرة مسّيرة جدفدة قادرة على ضرب أهداف "خارج الحدود" .52

كشفت إيران، اليوم األحد، عن طائرة مسّيرة قتالية جديدة  :أ ف ب -"القدس" دوت كوم -طهران
وأكد قائد قوة الدفاع الجوي اإليراني العميد علي  باستطاعتها أن تضرب أهداًفا خارج حدود البالد.

ق عليها اسم رضا صباحي، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، أن هذه الطائرة التي أطل
 "كيان" ُصّممت وُصنعت وُجرِّبت خالل عام فقط.

وأضاف أن الطائرة المسّيرة لديها قدرة على الطيران "ألكثر من ألف كيلومتر والعثور على هدفها 
بدقة" وهي قادرة على "استهداف أهداف بعيدة عن حدود البالد وتأمين الدفاع الجوي في أراضي 

 العدو".
 1/9/2019القدس، القدس، 

 
 تأمر مجددا بإعادة فتح ملف الهجوم اإلسرائيلي على أسطول غزة "الجنائية الدولية" .53

أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم اإلثنين، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة  :أ ف ب -الهاي 
عدات كان النظر في ما إذا كان ينبغي مالحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مسا

 .2010متوجها الى قطاع غزة عام 
عدم مالحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست  2014وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت عام 

على درجة كافية من الخطورة" ولو أنها رأت "من المنطقي االعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في 
 نشطاء أتراك. 10اصة اإلسرائيلية وأودى بحياة الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخ

 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها. 2017وأكدت بنسودا قرارها عام 
لكن قضاة االستئناف أمروها اإلثنين بأن تدرس مّرة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة 

 الجنائية الدولية في الهاي في هذه القضية.
قالت رئيسة محكمة االستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في و 

كانون األول )ديسمبر( المقبل"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما  2قرارها بحلول 
 عارضه اثنان.

 2/9/2019الحياة، لندن، 
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 الرمليون دو  120كرينبول: عجز األونروا انخفض إلى  .54

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين ، عمان، من 1/9/2019، فلسطين اون الفنذكرت 
 "أونروا" بيير كرينبول، إننا "لن نصمت أمام محاوالت نزع شرعية حقوق الالجئين واالعتراف بهم".

ونروا" باألردن، ( مدرسة تابعة لوكالة "أ169جاء ذلك خالل افتتاحه، يوم األحد، العام الدراسي في )
بالتزامن مع بدء العام الدراسي لتقديم الخدمات لقرابة نصف مليون طالب فلسطيني في األقاليم 

 الخمسة التي تعمل فيها الوكالة.
وجددت الوكالة الدولية عزمها على مواصلة تقديم خدماتها االغاثية والتعليمية في كافة مناطق 

الظروف والتحديات لن تثنيها عن االستمرار في دعم عملياتها الخمس، مؤكدة على أن صعوبة 
الالجئين الفلسطينيين، وتقديم التعليم لما يزيد عن نصف مليون طالب وطالبة في األردن وغزة 

 والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان.
ولن  وقال المفوض العام للوكالة في مؤتمر صحفي على هامش االحتفال إن "أونروا لن تستسلم

تتوقف عن خدمة الشعب الفلسطيني ألنها جاءت بناء على قرارات األمم المتحدة، وال يوجد حق ألي 
 طرف بإيقاف عمل أونروا لما في ذلك من إلغاء لحق الالجئين وتهميش قضيتهم".

( مليون دوالر، واستطعنا خالل شهري 211وأضاف "لقد بدأنا االستعداد للعام الدراسي بعجز قارب الـ)
مليون دوالر"، مؤكدا أن الوكالة ماضية في  120تموز وآب المنصرمين تقليص هذا العجز الى 

 عملها دون توقف من خالل العمل مع الشركاء، سواء الدول المضيفة لالجئين او الدول المانحة.
على احترام  أمس، كرينبول،من عّمان، أن  كمال زكارنة، عن 3/9/2019الدستور، عّمان، وأضافت 

لوكالة وتعاونها مع التحقيق الجاري الذي تقوم به األمم المتحدة بخصوص االتهامات المنسوبة له ا
ولبعض من قيادات الوكالة، مشددًا على أن األمر ال يتعلق بقضايا فساد أو تزوير، وإنما بعمليات 

الة، مشيرًا إدارية معينة تتعلق بسفرياته وتنقالته، وأخرى تتعلق بتعيين بعض الموظفين في الوك
لضرورة أن تدرك الدول والهيئات المانحة المخاطر المتعلقة بأي قرارات تتخذها وتخص تجميد أو 
وقف مساعداتها لألونروا قبل صدور نتائج التحقيق األممي، سواء على الوكالة أو الدول المضيفة، 

 وأهمية أن ال تكتفي فقط بما يجري تداوله في وسائل االعالم.
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 الفلسطيني سرحان قاتل السيناتور روبرت كنيدي ت المتحدة: طضنالواليا .55
ُنقل سرحان سرحان، الذي أدين باغتيال السيناتور والمرشح للرئاسة األميركية،  الوكاالت:–كاليفورنيا 

روبرت كنيدي، إلى المستشفى، الجمعة، بعد أن تعرض للطعن من ِقبل شريكه في الزنزانة في 
 في سان دييغو.السجن الذي يقبع فيه، 

عاما، في  50عاما(، وهو فلسطيني األصل من القدس المحتلة، في السجن منذ  75ويقبع سرحان )
. وكان قد علل إقدامه على اغتيال كنيدي بسبب 1968أعقاب اغتيال السيناتور كنيدي، في العام 

 دعم األخير إلسرائيل.
 1/9/2019الدستور، عّمان، 

 
 ات جوية دولية في بريطانيامشاركة إسرائيلية في تدريب .56

تل أبيب: ألول مرة في تاريخها، شاركت مقاتالت سالح الجو اإلسرائيل في التدريبات الدولية التي 
 («.Cobra Warrior« )كوبرا ووريور -التمرين الدولي »تجرى في بريطانيا، في كل سنة، وتعرف بـ

وتشارك فيه عشرات الطائرات من أسلحة وقد بدأ التدريب، أمس األحد، ويستمر نحو ثالثة أسابيع، 
 الجو البريطاني واإلسرائيلي واألميركي واأللماني واإليطالي. 

وأكد سفير المملكة المتحدة في تل أبيب، نيل ويغان، أن اشتراك إسرائيل في التمرين الجوي، يدل 
سالح الجو على عالقات الصداقة بين سالحي الجو البريطاني واإلسرائيلي. وكانت طائرات من 

البريطاني قد شاركت قبل نحو الشهرين في تدريبات في إسرائيل مع سالح الجو على معارك 
 مشتركة. 

، ظهرت فيها صورة لطائرة مقاتلة من «تويتر»وفي حينه، نشر السفير ويغان، تغريدة له على شبكة 
رًا إلى أن هذه هي أول الجوية في إسرائيل، مشي« رمات ديفيد»البريطانية في قاعدة « تايفون »طراز 

 .1948طائرة حربية بريطانية تهبط في هذه القاعدة منذ عام 
 3/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 وإثيوبيا "إسرائيل"اتفاقيات تضاون بين  .57

تل أبيب: اتفق رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، 
، على تفاهمات واتفاقيات لتعزيز التعاون والتجارة البينية عشرة أضعاف حجمها في القدس الغربية

تتطلع إلى المستثمرين اإلسرائيليين لكي يساهموا في »وقال أحمد، خالل استقباله، إن بالده  الحالي.
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تعزيز من جانبه، أكد نتنياهو أن حكومته تتطلع ل«. القطاعات الرئيسية، بما فيها الري والمياه والطاقة
 التعاون مع إثيوبيا.

الروح في عالقتنا الثنائية، وفق المصالح المشتركة، وتوجيهها نحو الشراكة  أريد بث»وقال أحمد 
االستراتيجية. نحن نتطلع للمستثمرين اإلسرائيليين للمساهمة في القطاعات الرئيسية، بما فيها الري 

وأضاف أحمد أن التعاون بين إثيوبيا «. إثيوبياوالمياه والطاقة والمالحة وتحديث قطاع الزراعة في 
وإسرائيل يتعدى العالقة الثنائية ليصل إلى القضايا اإلقليمية والدولية، وسوف تعمل إثيوبيا من خالل 

 شراكة ديناميكية للنهوض بالسالم واألمن اإلقليمي والدولي.
 2/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 لبنان تقو  فرص السالمواشنطن: الصواريخ التي أطلقت من  .58

واشنطن: قال المبعوث األمريكي للشرق األوسط جيسون غرينبالت، إّن الصواريخ التي أطلقت على 
األمريكية ” الحرة“وأضاف في تصريحات نقلتها قناة  ”.تقوض فرص السالم“إسرائيل من لبنان 

 ”.ار بإسرائيلإليران وكالء في لبنان وغزة وتسعى من خاللهم إلى اإلضر “)رسمية( أّن 
 ”.المتحدة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“على أّن الواليات المتحدة ” غرينبالت“وشدد 

وصباح األحد، أعلن حزب هللا اللبناني، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية شمالي إسرائيل 
 وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود األحد.

ال توجد “يش اإلسرائيلي لإلعالم العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان: إنه بينما قال الناطق باسم الج
 ”.إصابات جراء العملية، التي نفذها حزب هللا على الحدود اللبنانية عبر إطالق صاروخين أو ثالثة
 1/9/2019القدس الضربي، لندن، 

 
 للضودة سريضا إلى الهدوء "إسرائيل"فرنسا تدعو لبنان و .59

مساء اليوم األحد، جميع األطراف اللبنانية واإلسرائيلية إلى تحّمل مسؤولية  دعت باريس،: باريس
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها "تتابع بقلق  العودة سريعا إلى الهدوء في المنطقة.

وأضافت: "ندعو كل طرف إلى التحلي بأقصى درجات  تبادل إطالق النار على الخط األزرق".
وتنوي فرنسا مواصلة جهودها في هذا الشأن، وتدعو الجميع إلى تحمل مسؤولية  ضبط النفس،

 العودة السريعة إلى الهدوء".
آب/أغسطس الماضي، لتجنب  25وأشارت إلى "تضاعف فرنسا االتصاالت في المنطقة منذ أحداث 

 التصعيد".
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وزراء اإلسرائيلي بنيامين كما أشار البيان إلى تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس ال
نتنياهو والرئيس اإليراني حسن روحاني في األيام األخيرة، إضافة إلى استمرار تواصل باريس الدائم 

 مع جميع األطراف اللبنانية.
 1/9/2019، فلسطين أون الفن

 
 كوابيس نتنياهو .60

 د. فايز رشيد
ل أبرزها وفي مقدمتها الكابوس بنيامين نتنياهو كوابيس كثيرة لع« إسرائيل»يعيش رئيس وزراء 

بيتنا( « إسرائيل)»االنتخابي، فهو ومنذ علمه باالتفاق على تبادل األصوات بين ليبرمان زعيم حزب 
أيقن تمامًا أنه لن يكون قادرًا على تشكيل الحكومة، « أبيض -أزرق »وبيني جانتس زعيم كتلة 

اليمينية المتطرفة. أيضًا في ظل خوض وبخاصة في ظل االنقسامات في معسكر األحزاب الدينية و 
الذي أشار مرارًا إلى إمكانية « الديمقراطي»االنتخابات من قبل إيهود باراك زعيم الحزب الجديد 

ليبرمان. الكابوس الثاني لنتنياهو هو إمكانية محاكمته على أساس تهم  -انضمامه لتحالف جانتس
« إسرائيلي»نيست بعدم تقديم مطلقًا رئيس وزراء بالفساد، وبخاصة بعد فشل مشروع قرار قّدمه للك

للمحاكمة. الكابوس الثالث هو إمكانية تقديم زوجته سارة للمحاكمة وإمكانية سجنه وسجنها. الكابوس 
الرابع وهو األهم، ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون، إثر انفضاض قمة الدول السبع في المؤتمر 

ي ترامب، عن إمكانية حقيقية لعقد لقاء قمة بين األخير الصحفي المشترك مع الرئيس األمريك
والرئيس اإليراني روحاني، فقد فاجأ ماكرون المجتمعين بحضور رئيس الدبلوماسية اإليرانية جواد 
ظريف إلى فرنسا وإنزاله في منتجع بياتريس، حيث عقدت القمة، وأعلن أن هذا الحضور تّم بالتنسيق 

أعلن هو اآلخر استعداده للقاء روحاني. معروفة وجهة نظر نتنياهو في مع الرئيس األمريكي، الذي 
 أهمية ضرب إيران عسكريًا، ولو أّدى ذلك إلى امتداد الحرب وإشعالها في كل منطقة الخليج.

قائاًل: التصريحات المتسامحة للرئيس األمريكي تجاه إيران في قمة « هآرتس»كتب حيمي شليف في 
دبلوماسية الخفية التي سبقتها، أحرجت نتنياهو وأضرت بهيبته، ال سيما والخطوات ال« 7جي »ال 

وطهران التي حدثت بموازاة ذلك من خالل « إسرائيل»على خلفية التصعيد الشديد في المواجهة بين 
ضرب قواعد في العراق وسوريا، وإرسال طائرات ملغومة مسّيرة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. 

 دح ترامب لروحاني كي يثير االنفعال والذعر والهستيريا في مكتب رئيس الحكومة.يكفي التفكير بم
في أيدي « أمته»هكذا يتم التعامل مع شخص، سيقول منتقدو نتنياهو، أنه وضع مصيرهم ومصير 

رئيس متقلب، وليس لديه والء إال لنفسه، ويتعامل مع العالم كساحة ألعاب خاصة به، والذي في 
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قوم بإمطار النار والكبريت على اإليرانيين ويهددهم بالتدمير، وفي اليوم التالي يتسامح اليوم األول ي
معهم وحتى يقترح، بدون أن يطلب منه أحد ذلك، فتح خطوط اعتماد لهم. في اليوم األول هم 
بالنسبة له إرهابيون من الصعب إصالحهم، وفي اليوم التالي هم بالنسبة له أشخاص جيدون 

وكل ما في األمر هو أنهم يريدون مصلحة شعبهم ودولتهم. إن مجرد استعداد ترامب ومعقولون، 
للتعامل مع جهود رئيس فرنسا ماكرون من أجل التقريب بين واشنطن وطهران لتجديد االتفاق 
النووي، يمكنه أن يشعل الضوء األحمر في مكتب نتنياهو. سنوات من الجهود الكبيرة التي بذلها لدى 

ن أن تذهب هباء بسبب نزوات الرئيس وضعفه إزاء استجداء من النوع الذي يهمسه ترامب يمك
 ماكرون في أذنه. 

بالفعل، إن الدبلوماسية التي قام بها ماكرون، والتي أّدت إلى سياسة جديدة أظهرها ترامب تجاه 
ر)حزب الحرب( طهران، ال تتالءم مع استراتيجية نتنياهو الشاملة، التي بلورها مع حلفائه من الصقو 

في اإلدارة األمريكية ومع محيطه. الخطة استهدفت عزل طهران، وخنقها اقتصاديًا من خالل فرض 
عقوبات مؤلمة، وتهديدها باستخدام القوة العسكرية الشديدة إلى أن تركع على ركبتيها.. لكن 

فة إلى المزاج )هذا إضا المخططين لذلك لم يضعوا في حسبانهم، أن الخطة التي اعتبروها محكمة
المتقلب للرئيس ترامب(، هي أنه وعند البدء في تطبيقها ستثير خالفًا بين الدول العظمى التي وقعت 
على االتفاق النووي األصلي. الدول األوروبية تحولت إلى وسيط وظهرت أجواء أخرى بعد أن 

يد أو بدء إشعال أوضح التوتر األخير في منطقة الخليج للجميع، بأن ترامب غير معني بالتصع
حرب في منطقة غنية بالنفط ستؤدي إلى اضطراب عالمي يؤدي إلى ركود االقتصاد األمريكي. وكل 
ذلك يأتي في بداية سنة انتخابية للرئاسة. المهمة المستعجلة جدًا لنتنياهو في األيام التي بقيت على 

يقة ال يحسب أي حساب موعد االنتخابات، هي إخفاء لطمة )كابوس( ترامب له. وهو في الحق
لنتنياهو. للمرة األولى ربما منذ بداية والية ترامب، فإن نتنياهو ينكشف عاريًا على حقيقته هو 

 والسياسة التي اتبعها. وهكذا سيظل نتنياهو يدور مكتئبًا وسط كوابيسه الكثيرة.
 3/9/2019ة، الخليج، الشارق

 
 بمن االستيالء على فلسطين إلى محاولة فر  الخطا .61

 عوض عبد الفتاح
ربما لم تسجل التجارب الكولونيالية في العصر الحديث محاولة فرض المستعِمر خطابه االستعماري 
على قيادة الحركة الوطنية للشعب األصالني، أي أن ُيجبر المستعَمر على قبول شروط المستعِمر 

التي عادة يحملها المستعِمر ومطالبه وتذويتها. والخطاب يختلف عن السردية أو الرواية التاريخية 
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معه منذ البداية، أو يطّورها في مجرى عملية الغزو واالستقرار في األرض المستهدفة، إذ يعني 
المطاَلب الشرعية والبرنامج التحّرري. الحركة الصهيونية التي تعرض نفسها حالة غير كولونيالية، 

ونيالية في طموحاتها، وتنتقل اآلن، أو بل حركة شعب عاد إلى وطنه، تجاوزت جميع الحركات الكول
تعود، إلى محاوالتها االنتقال من مرحلة تعميم سرديتها الكاذبة على المجتمع االستيطاني الصهيوني، 
وعلى المجتمع الدولي، إلى محاولة فرض السردية والخطاب على الشعب الفلسطيني، أي أن تجبر 

فلسطين، والخضوع التام للنظام االستعماري، باعتبار  القيادة الفلسطينية على قبول إسرائيل على كل
أهلها رعايا يمنحون حقوقا مدنية بديال عن حق تقرير المصير. وذلك بناًء على ما تم، وما يجري، 
على مدار الساعة من ترسيخ الوقائع الكولونيالية والفصل العنصري على األرض. ولكن هذه 

اج منّظرين من داخل المعسكر اليميني األكثر تطّرفا الذي يدير الممارسة العملية الفيزيائية بدأت تحت
اآلن الكيان الصهيوني، وُيهيمن على خطابه، بهدف تأطير هذه المرحلة الجديدة من الممارسة 
االستعمارية، فأحد منّظري اليمين، كوبر فاسر، يقول إنه "ال يكفي تغيير أبو مازن، بل يجب تغيير 

لة القانون اإلسرائيلي على مناطق ج. ويعتقد أنه يجب استغالل فرصة الخطاب"، ويدعو إلى إحا
وجود دونالد ترامب على رأس اإلدارة األميركية للدفع بهذا االتجاه. ففي مقال نشره في صحيفة 

( يكتب: "تعتقد إسرائيل واإلدارة األميركية أنه لن يكون باإلمكان الوصول إلى 30/7/2019هآرتس )
ن بذل جهد كبير لتغيير الخطاب الفلسطيني الذي يشكل العائق األساسي مفاوضات جدية بدو 

للوصول إلى حل دائم. وحسب هذا الخطاب، ال يوجد شعب يهودي، ولم تكن في الماضي سيادة 
يهودية في أرض إسرائيل. وبالتالي ال مبّرر لوجود دولة قومية للشعب اليهودي. والحركة الصهيونية، 

نيين(، كولونيالية أقامها األوروبيون، لكي يتخلصوا من اليهود، وال يوجد سبب في نظرهم )أي الفلسطي
يدفع الفلسطينيين لتحملهم في جوارهم، في وقتٍّ يستمرون في التصرف بصورة فظيعة، ويقيمون 
نظام أبارتهايد في فلسطين... القسم االقتصادي في خطة السالم األميركية )صفقة القرن( هي الجزرة 

 لفلسطينيين من أجل تغيير الخطاب".المقدمة ل
هذا بعض ما جاء في مقال الجنرال كوبر فاسر، وهو أحد أكثر الشخصيات المؤثرة في السياسات 
الصهيونية التي ينتهجها ائتالف اليمين واليمين المتطّرف الذي يقود نظام الكيان الكولونيالي في 

واألمن، كان رئيس قسم االستعالمات فلسطين. وكوبر فاسر خبير إسرائيلي في االستعالمات 
العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، وحاليا يعمل مديرا عاما لمركز القدس المختص باألبعاد األمنية 

 للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. 
وفي إطار تنظيره لضرورة تكريس الواقع االستعماري الصهيوني في الضفة الغربية، ولكيفية دفع 

يير سرديتهم التاريخية وخطابهم السياسي، يدعو كوبر فاسر إلى إحالة القانون الفلسطينيين إلى تغ
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اإلسرائيلي على الضفة الغربية، ويّدعي أن إحالة القانون تختلف عن الضم الذي يتعارض مع 
القانون الدولي. ويرد، في هذا االدعاء، على معارضة ما باتوا يعرفون "جنراالت من أجل أمن 

م من إمكانية تحول إحالة القانون على الضفة الغربية إلى ضم فعلي يهّدد يهودية إسرائيل" ومخاوفه
الدولة والغالبية اليهودية، ويفتح مواجهة مع المجتمع الدولي. ففي نظر كوبر فاسر، تشي إحالة 
القانون بأمر مؤقت، وال تصطدم مع المجتمع الدولي، في حين أن الضم أمر دائم. وهذا تكتيك 

ن الغرض هو مواصلة تشكيل واقعٍّ قوامه السلب والتهويد واالستيطان والحصار، حتى مخادع، أل
يصبح غير قابل للعودة عنه، أو تغييره، ومن ثم دفع المجتمع الدولي إلى التعامل معه معطى ثابتا. 
ومع الوقت، هكذا يفكر هو واالئتالف الحاكم، يتحقق كّي الوعي، في أوساط الفلسطينيين، ويبدأون 

 غيير خطابهم، ويتخلون عن مطالبهم السياسية بحدها األدنى.ت
وبسبب هذه المعطيات، وهذه التوجهات األيديولوجية، توّقَف مراقبون عديدون، ناقدون إلسرائيل، عن 

، وباتوا، بدل ذلك، 1967استعمال كلمة احتالل لوصف الوجود اإلسرائيلي في األراضي المحتلة عام 
كولونيالي وأبارتهايد مصطلحا يناسب هذا الواقع، مستمد من النظريات  يستخدمون كلمة استعمار

احتالال  1967الكولونيالية اإلحاللية، فوصف الوجود اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة عام 
فقط مضلل وخادع، ألن معنى الكلمة، في هذه الحالة، يشي بالمؤقت، في حين أن الوجود 

ربية والقدس، ُيعمل عليه بصورة منهجية ليكون دائمًا. ومواصلة التعامل الصهيوني في الضفة الغ
معه على هذا النحو، أي بدون اإلشارة إلى السياسات الكولونيالية االستيطانية، يشجع العالم على 
مواصلة عجزه، أو تواطؤه، أو تلكؤه، في التدخل التخاذ إجراءاتٍّ فعليةٍّ لوقف العدوان اإلسرائيلي، 

ه، في نهاية المطاف، ستجري مفاوضاتٍّ حول إنهاء االحتالل وتحقيق التسوية النهائية. كما بحجة أن
يشكل خطورًة بالغة على الخيارات الفلسطينية، ألنه أيضا يكّرس سلبية الفعل الفلسطيني، ويعّزز 

وفي سياسة االنتظار الكارثية، والتعويل على منقذ خارجي، يأتي من تغيير في الحكم في إسرائيل 
 الواليات المتحدة. 

ويدرك اليمين واليمين المتطّرف، في إسرائيل، أن حسم المعركة من خالل االستيالء على األرض 
وحدها ال يضمن بقاءه في فلسطين، أو على األقل ككيان كولونيالي عنصري، خصوصا أّن العامل 

ماري، بوصفه مشروعا عرقيا عنصريا، الديمغرافي ال يزال ُيشكل تحّديًا كبيرًا أمام هذا المشروع االستع
وأّنه بدون تبديد الخطاب الوطني عن فلسطين الذي يتمّسك به الشعب الفلسطيني، وينتقل من جيل 

 إلى جيل، سيظل يواجه مقاومة فلسطينية مستمّرة. 
خالف لقد قطع الكيان اإلسرائيلي مشوارا طوياًل في هذا االتجاه، ولكنه يواجه تحّديا أساسيا، إذ على 

سكان أميركا وأستراليا األصليين، ظل الفلسطينيون أغلبيًة بعد الطرد والمذابح. لم تستطع إسرائيل 
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ولن تستطيع قمع المقاومة الفلسطينية إلى درجة اإلخضاع، فعلى الرغم من العقلية المهزومة التي 
من الوطن الفلسطيني،  %78استحوذت على القيادة الفلسطينية، والقبول بالتطبيع مع إسرائيل، وعلى 

وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، وباختزال النضال الفلسطيني التحّرري في جزء صغير من 
فلسطين، التخلي عن المقاومة، فإن الشعب، ومن خالل منّظماته الشعبية المستقلة، كالالجئين، 

غرافيا موحدة، وشعبا واحدا، والمثقفين، والحركات الشبابية، ال يزال يتمّسك بوطنه الموحد، فلسطين ج
 وتاريخا واحدا، ومصيرا واحدا.

 2/9/2019، الضربي الجدفد، لندن
 

 الجبهة الشمالية: من السابق ألوانه أن تتنّفس إسرائيل الصضداء .62
 أليكس فيشمان
كان لنصر هللا فرصة واحدة، وقد تكبد فيها فشاًل ذريعًا. كانت له شرعية من الحائط إلى الحائط في 

 ن إلطالق خزان رصاص. لبنا
غير أن هذا لم يتسبب إلسرائيل باأللم الذي يستهدف ردعها عن مواصلة الهجمات التي نسبت لها 

 في لبنان. 
في هذا الوقت ليس لديه شرعية إلطالق خزان رصاص آخر، ال داخل لبنان وال خارجه بل العكس: 

 سرائيل شرعية لتوسيع النار. خزان رصاص آخر سيعرضه كمن يترك أمل لبنان لمصيره ويعطي إ
في إسرائيل يفهمون المعضلة التي علق فيها نصر هللا: فهو لم يحصل على ما طلب جبايته، ولهذا 

 فإن الجيش اإلسرائيلي لم يخفض مستوى التأهب. 
وسيتابعون اآلن في إسرائيل خطواته. إذا نجح في إقناع الجمهور اللبناني بأنه سجل "إنجازًا عملياتيًا" 
بضرب موقع الجيش اإلسرائيلي، من المعقول االفتراض بأنه سينزل عن الشجرة. أما إذا تحول 
الحدث إلى سالح سياسي ضده داخل لبنان فمن شأنه أن يحشر في الزاوية، وأن يرتكب الخطأ الذي 

 يشعل الحدود اللبنانية.
هللا، يكون هناك احتمال أفضل هنا، يوجد للقيادة اإلسرائيلية دور: كلما سخف قادة الدولة فشل نصر 

 في أن يبتلع الضفدع الذي طبخته له قيادة المنطقة الشمالية. 
وقد كانت هذه على ما يبدو قطعة ضفدع: حتى المراقب األعمى كان يمكنه أن يالحظ أن تحركات 

 الجيش على الحدود ليست كما كانت قبل أيام. 
واريخ عليه وسيارة اإلسعاف التي وقفت إلى هذا صحيح أيضا بالنسبة للموقع الذي ُأطلقت الص

 جانبه. 
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 كالهما أصيبا بصواريخ كورنيت المضادة للدروع والفتاكة ولكن أحدا لم يصب بأذى.
أما "إخالء الجرحى" الذين نقلوا جوا إلى رمبام فبدا كمناورة أخرى في الوعي، جاءت إلعطاء الطرف 

 اآلخر إحساسا باإلنجاز.
: إما أن يكون "حزب هللا" اختار عن قصد هذه األهداف مع العلم أنه لن يكون إذًا، واحد من اثنين

في صفوف الجيش اإلسرائيلي مصابون، وتعاون الجيش اإلسرائيلي أو أنه ببساطة لم يعرف أنه يقع 
في فخ. في الحالتين كانت تقديرات قيادة المنطقة الشمالية صحيحة: لو لم يفعل الجيش اإلسرائيلي 

لكان معقواًل االفتراض أننا كنا اليوم مع عدد ال بأس به من المصابين ومع حدود مشتعلة.  كما فعل،
 إذ إن "حزب هللا" لم يرغب في تفويت الفرصة، وهو ببساطة على ما يبدو وقع في الفخ.

كان الهجوم على الخالطة المصممة لجعل الصواريخ في بيروت أكثر دقة، األسبوع الماضي، 
 ضروريا. 

تخذ القرار بالهجوم افترض أنه إذا انكشفت العملية السرية، فسيكون "حزب هللا" ملزما بالرد من ومن ا
 أجل الردع. 

وإذا لم يكن رد فإن إصبع إسرائيل للعمل في لبنان ستكون رشيقة أكثر على الزناد. وبالفعل، سارع 
م من إسرائيل، وفشل. نصر هللا إلى تسلق شجرة عالية، وضع كل مكانته على االلتزام باالنتقا

 وإسرائيل، التي تعهدت برد حاد إذا ما خدش جندي واحد ما كانت بحاجة ألن تجتاز اختبار تعهدها. 
المئة قذيفة التي أطلقت نحو لبنان كانت باألساس قذائف دخانية: الهجوم على الخلية نفذته مروحية. 

ل "حزب هللا" الذعا جدا بحيث أن من ولكن ال يزال من السابق ألوانه تنفس الصعداء. لقد كان فش
 شأنه أن يرتكب الخطأ التالي.

 "فديضوت"

 3/9/2019، األيام، رام هللا

 
 السلطة الفلسطينية تضلن إلغاء تقسيم الضفة إلى مناطق صنفتها اتفاقات أوسلو .63

 جاكي خوري 
الغربية وفقًا أعلنت السلطة الفلسطينية، نهاية األسبوع، عن قرار إلغاء تقسيم مناطق في الضفة 

التفاقات أوسلو، وتعاملت مع كل أراضي الضفة على اعتبار أنها تقع تحت السيادة الفلسطينية. مع 
 ذلك، ليس واضحًا ما هو المعنى العملي لهذا القرار وهل سيتم تنفيذه حقًا.

 وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الذي يحظى بدعم رئيس الحكومة في رام هللا، محمد اشتية،
توجه إلى مديري المحافظات ورؤساء األقسام في وزارته وطلب منهم العمل على توسيع المخططات 
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الهيكلية للبلدات الفلسطينية على حساب مناطق مفتوحة وخضراء مجاورة لها، بدون االهتمام بالتقسيم 
 القائم حاليًا.

من مساحة الضفة( وتشمل في المئة  18اتفاقات أوسلو قسمت الضفة إلى ثالثة أقسام: مناطق أ )
 22جميع المدن الفلسطينية الكبرى الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل؛ ومناطق ب )

في المئة من مساحة الضفة( الخاضعة للسيطرة المدنية للسلطة والسيطرة األمنية إلسرائيل؛ ومناطق 
إلسرائيلية، الخاضعة للسيطرة في المئة من مساحة الضفة( التي توجد فيها المستوطنات ا 60ج )

 اإلسرائيلية.
مؤخرًا أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تجميد االتفاقات بين السلطة وإسرائيل. ومنذ 
ذلك الحين تحاول السلطة إعطاء إشارات للجمهور الفلسطيني بأن األمر ال يتعلق بعملية دعائية 

بيقه. مع ذلك، قدرة السلطة على العمل في المناطق التي فقط، وأنها تنوي اتخاذ خطوات فعلية لتط
 تسيطر عليها إسرائيل، محدودة.

هكذا هدمت إسرائيل مؤخرًا عشرات البيوت في حي وادي الحمص شرقي القدس. جزء من الحي 
المسؤولية عن التخطيط فيها تعود للسلطة ”. ب“والجزء اآلخر في مناطق ” أ“يوجد في مناطق 

 لكن هذا األمر لم يمنع عملية الهدم.الفلسطينية، و 
إذا قامت سلطات التخطيط الفلسطينية بتشجيع البناء في البلدات الفلسطينية وقامت إسرائيل بهدم 

 هذه المباني، فإن هذا األمر يمكنه أن يزيد حدة التوتر في الضفة.
 1/9/2019هآرتس 
 1/9/2019، القدس الضربي، لندن
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