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 غرباء عن هذه المدينة وسنبقي فيها لألبد : لسنايقتحم مدينة الخليلنتنياهو  .1

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اإلسرائيليين سيبقون في مدينة : رام هللا: كفاح زبون 
وأضاف: لسنا غرباء عن هذه المدينة وسنبقي فيها لألبد. وتعهد نتنياهو في خطاب  الخليل لألبد.

 67وقتل خاللها  1929عامًا على أحداث وقعت في  90رى مرور ألقاه في مراسم رسمية إلحياء ذك
 «.لن يطردنا من هنا أي أحد»يهوديًا في الخليل: 

سبتمبر )أيلول(،  17وتابع نتنياهو الذي أراد استقطاب اليمين المتطرف قبل االنتخابات القريبة في 
إنني فخور بأن حكومتي » من خالل هذه الزيارة إلى منطقة متوترة ويعيش فيها غالة المتطرفين:

كانت أول من وضعت برنامج الحي اليهودي في المدينة لبناء عشرات الوحدات السكنية الجديدة. 
نحن نعالج أمورًا أخرى في الوقت ذاته، مثل كيفية الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي واستعادة الحقوق 

 «.حد، لكن ال أحد يمكنه تشريدناالتاريخية على الممتلكات اليهودية. لسنا هنا من أجل تشريد أ
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جئت هنا. نعود إلى جذورنا وإلى الذاكرة. جئنا إلعالن االنتصار. لقد كانوا يتوقعون أنهم »وأردف 
 «.اقتلعونا، لقد أخطأوا خطًأ مريرًا. عدنا إلى الحرم منتصرين

ق الجيش اإلسرائيلي وزار نتنياهو الحرم اإلبراهيمي في الخليل الذي قسمته إسرائيل بالقوة بعدما أغل
المدينة القديمة في الخليل، وفرضوا طوقًا مشددًا على المدينة قبل أن يغلقوا المحال التجارية 
واألسواق والشوارع ويخلوا المدارس والمؤسسات في البلدة القديمة ومحيطها. وطّوق الجيش الحرم كما 

 طّوق البلدة والخليل والشوارع المؤدية إليها.
سنفرض »كنيست اإلسرائيلي، يولي أدلشتاين، أثناء كلمة ألقاها قبل وصول نتنياهو وكشف رئيس ال

بعد مرور »وأضاف: «. السيادة اإلسرائيلية على الخليل وسنجعلها من المدن المهمة في إسرائيل
، علينا القول بصوت واضح: حان الوقت بأن يتسع الحي اليهودي 1929تسعين عامًا على أحداث 

ن يتضاعف. حان الوقت أن تصبح زيارة الحرم اإلبراهيمي أمرًا في غاية السهولة في الخليل وأ
 «والراحة والطبيعي للغاية

والدعوة إلى توسيع الحي اليهودي نادى به أيضًا الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي قاطع 
يشارك فيه. وعلى  المراسم التي شارك بها نتنياهو؛ ألنه يرى أنها ذات طابع سياسي ال يليق أن

تطوير »الرغم من ذلك زار ريفلين الحرم اإلبراهيمي كما شارك في مؤتمر في المدينة قال فيه، إن 
 «.مدينة الخليل ليس عائقًا أمام السالم

ينبغي أن تطور دولة إسرائيل جودة الحياة لكل السكان في منطقة الخليل. وعليها »وأضاف ريفلين: 
 «.لمنطقة وإقامة حارات جديدة )مستوطنات(االعتناء بتقدم وتطوير ا

 5/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 
 رفض فلسطيني واسع القتحام نتنياهو الخليل: تصعيد خطير ومحاولة لكسب أصوات اليمين .2

قوبل اقتحام رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم األربعاء، : الخليل ــ محمود السعدي
نوب الضفة الغربية، برفض فلسطيني واسع، معتبرين االقتحام تصعيدًا خطيرًا مدينة الخليل، ج

واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين، واعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، ويأتي في سياق كسب 
 .أصوات اليمين اإلسرائيلي المتطرف

مدافعون عن حقوق وتظاهر نشطاء ضد االستيطان ونشطاء في الفصائل الفلسطينية ونشطاء 
اإلنسان، مساء اليوم، في عدة مناطق من البلدة القديمة في الخليل، وأحرقوا صور نتنياهو، فيما 
تزامنت تلك التظاهرات مع اندالع مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل احتجاجًا على اقتحام 

 .نتنياهو
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طينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح على المستوى الرسمي، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلس
له، "إن اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل يشكل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين، ويأتي في 
سياق استمرار االعتداءات على المقدسات اإلسالمية والمسيحية الفلسطينية، سواء في مدينة القدس 

 ."المحتلة أو مدينة خليل الرحمن
دينة من "التداعيات الخطيرة لهذا االقتحام الذي يقوم به نتنياهو لكسب أصوات اليمين وحذر أبو ر 

المتطرف اإلسرائيلي، وضمن مخططات االحتالل لتهويد البلدة القديمة في الخليل، بما فيها الحرم 
 اإلبراهيمي الشريف"، فيما حمل أبو ردينة حكومة االحتالل "مسؤولية هذا التصعيد الخطير، الذي

 ."يهدف لجر المنطقة إلى حرب دينية ال يمكن ألحد تحمل نتائجها وعواقبها
وأكد أبو ردينة ضرورة تدخل المجتمع الدولي، خاصة منظمة "اليونسكو"، لوضع حد لالنتهاكات 
اإلسرائيلية ضد مدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لمنعها، 

 .الئحة التراث العالمي باعتبارها ضمن
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، في تصريح له على صفحته في 

زيارة نتنياهو إلى مدينة الخليل تحٍد صارخ للشرعية الدولية، وتكريس لعقلية موقع "فيسبوك": "إن 
ل االنتخابات اإلسرائيلية، ولن تغير المحتل الوقح، وتأتي إرضاء لجموع المستعمرين المستوطنين قبي

هذه الزيارة من حقيقة التاريخ المنقوش على جدران الحرم اإلبراهيمي وأزقة وشوارع خليل الرحمن 
بفلسطينيتها وعروبتها، وسيرحل نتنياهو كما رحل الذين سبقوه، وسيبقى شعب فلسطين صامدًا مرابطًا 

 ."على أرض اآلباء واألجداد
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، فقد حذر في تصريح إلذاعة أما عضو اللجنة 

وحدة استيطانية  600فلسطين الرسمية، من "خطورة اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل واإلعالن عن إقامة 
جديدة في البلدة القديمة وجمع تواقيع من أعضاء "لكنيست المتطرفين، من أجل إثبات الرواية 

 ."دية بأن البلدة القديمة والسوق القديم هو ملكية يهودية، لمناسبة الذكرى التسعين لثورة البراقاليهو 
وقال مجدالني: "إن نتنياهو يقاتل بشراسة واستماته للبقاء على كرسي الحكم ليدافع عن أمنه 

قيق الفوز الشخصي، وذلك من خالل تنفيذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تمكنه من تح
 ."باالنتخابات

بدوره، وصف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عبد اإلله األتيرة، في تصريحات إلذاعة فلسطين 
الرسمية، اقتحام نتنياهو للحرم اإلبراهيمي بـ"الخطوة االستفزازية بدعم من اإلدارة األميركية لتحقيق 

وجود في البلدة القديمة لمدينة الخليل ومنطقة أهداف انتخابية"، داعيا الكل الفلسطيني إلى "ضرورة ال
 ."الحرم اإلبراهيمي لحمايته والتصدي القتحامات االحتالل برئاسة نتنياهو
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من جانبها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، ما جرى "تصعيدا احتالليا 
تفتح أبواب التصعيد على كل خطير، يمكن أن ُيشعل حربًا دينية تصعب السيطرة عليها، أو أن 

 ."االحتماالت
 4/9/2019، العربي الجديد، لندن

 
 لوضع حلول قابلة للتنفيذ اشتية في رسالة لموظفي غزة: سنراجع كل أوضاعكم .3

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة التزمت في األشهر الثالثة األخيرة بتوحيد معايير  :رام هللا
شيقل، حصل على راتبه كامل، ومن هو أعلى من  2,000و دون الـصرف الرواتب، وكل من ه

 .من الراتب، وال عالوة لمن ال يستحقها %60حصل على  2,000
وأضاف اشتية في رسالة وجهها لموظفي قطاع غزة، اليوم األربعاء، أن الحكومة ورثت مشاكل مالية 

أعوام،  4عاما، وأخرى  14ا في غزة، وهذه المشاكل ليست جديدة، هنالك مشاكل متراكمة عمره
 .والسبب الرئيس هو االنقسام

وأوضح اشتية أنه بسبب ذلك اقتضى مراجعة كل هذه األوضاع ودراستها ليس فقط لمجرد المراجعة، 
بل لوضع حلول وتنفيذها، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو توحيد الوطن جغرافيا وماليا وسياسيا، ولذلك 

سام وتجري المصالحة، ألن الحل األمثل لقطاع غزة هو المصالحة، ورغم إن شاء هللا ننتهي من االنق
 ذلك سنبقى نقوم بواجبنا تجاه أهلنا في القطاع".

وقال رئيس الوزراء: "نحن نخوض معركة في مواجهة حربا مالية تشنها علينا أميركا وإسرائيل، حيث 
الشهداء واألسرى، وهذا األمر وضعنا أوقفت اإلدارة األميركية كل التمويل، وإسرائيل تحتجز أموال 

 ."في أزمة مالية جدية وحقيقية
 4/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الخارجية الفلسطينية: سنلجأ للمحاكم األمريكية ضد توجه تسجيل مواليد القدس األمريكيين .4

مغتربين الفلسطينية، األربعاء، أنها أشرف الهور: أعلنت وزارة الخارجية وال” القدس العربي“ –غزة 
 .تدرس اللجوء إلى المحاكم األمريكية ضد التوجه األمريكي لتسجيل مواليد القدس األمريكيين

وجاء ذلك ردا على إعالن وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، قيام إدارته بمراجعة استمرار 
 .القدس مسألة تسجيل جواز السفر لمواطنيها الذين يولدون في
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وقال الوزير األمريكي إن إدارته تدرس السماح للمواطنين األمريكيين المولودين في مدينة القدس 
في جوازات سفرهم وفي بقية مستنداتهم الشخصية في ” إسرائيل –القدس “بتسجيل مكان والدتهم 

 .الواليات المتحدة
واطنيها الذين ولدوا في القدس، والمعروف أن الواليات المتحدة لم تتمكن حتى اآلن من تسجيل م

 .حتى بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل السفارة إليها
خرق فاضح للقانون “ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن مجرد التفكير بهذا االتجاه هو 

ن ترامب المشؤوم بشأن القدس ونقل سفارة الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة لترجمة إعال
وأكدت رفضها المطلق لهذه  .”بالده إليها، إضافة لكونه يعبر عن عمق االنحياز لالحتالل وسياساته

إمعانا من قبل إدارة ترامب في معاداة شعبنا، وتقويض أية فرصة “الخطوة، ووصفتها بأنها تمثل 
 .”لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين

 5/9/2019س العربي، لندن، القد
 

 بشارة يعلن بدء إجراءات إحالة القضايا المالية العالقة مع إسرائيل للتحكيم الدولي .5
أعلن وزير المالية شكري بشارة، أمس، أن الحكومة بدأت إجراءات تقديم ملف  :سائد أبو فرحة

باريس االقتصادي، إلى  القضايا المالية واالقتصادية العالقة مع إسرائيل، بما في ذلك بروتوكول
 .المحكمة الدائمة للتحكيم ومقرها في الهاي

وقال بشارة، في لقاء مع صحافيين: "الرئيس وقع قرارا بإحالة هذا الملف إلى التحكيم الدولي، ومنذ 
 ."أسبوع قررت الحكومة تفويض وزارة المالية باتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص

 5/9/2019األيام، رام هللا، 
 

 تنويه مهم من وزارة الداخلية حول البيانات الصادرة عنها .6
أصدرت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة اليوم األربعاء، بياًنا مهًما للرأي العام : غزة

 .حول كيفية استقاء المعلومات الخاصة بأي حادث في القطاع
تفجير حاجزي الشرطة، أو غيرها،  وأكدت الوزارة أن كل ما يصدر عنها، سواء بخصوص جريمة

يتم نشره عبر موقعها الرسمي ومنصاتها المعروفة على مواقع التواصل، وعلى لسان المتحدث 
 .باسمها، وما دون ذلك ال يمثل الوزارة

 يأتي ذلك في ظل االشاعات الكثيرة التي تنتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي تزامًنا مع أيِّّ حدث 
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 جة وصدى في الشارع الفلسطيني، خاصة حادث تفجير حاجز الشرطة.هام أو يأخذ ض
 4/9/2019، فلسطين أون الين

 
 من البنوك لتمويل نفقاتنا "األقصى": وصلنا حد االقتراض الماليةوزير  .7

من البنوك ” األقصى“رام هللا: قال وزير المالية الفلسطيني إن حكومته وصلت إلى حد االقتراض 
 .الحالية” المقاصة“لمحلية، إلدارة أزمة العاملة في السوق ا

وأبلغ الوزير شكري بشارة صحافيين، في لقاء بمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية، األربعاء، أن 
 .استمرار االقتراض الحكومي من البنوك أّثر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف

يون دوالر، منذ بدء أزمة المقاصة، مل 450وذكر الوزير الفلسطيني أن الحكومة اقترضت أكثر من 
 .لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين

 132.5بالمئة من رواتب الموظفين العموميين ) 50ومنذ فبراير/ شباط الماضي، صرفت الحكومة 
 .بالمئة اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي 60ألف موظف(، ورفعت نسبة الصرف إلى 

لسيولة، قال بشارة إن الحكومة حصلت على إيرادات ضريبة البلو )المحروقات(، كانت ولتوفير ا
شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل، الشهر  7تجبيها إسرائيل، وتحول مع أموال المقاصة عن 

 الماضي.
 5/9/2019القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"أعوام بسبب قيود  3وزير االتصاالت: مليار دوالر خسائر االتصاالت الفلسطينية خالل  .8

اتهم وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر، ليوم الثالثاء إسرائيل  :رام هللا
بأنها كبدت االقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من مليار دوالر خالل األعوام الثالثة الماضية بسبب 

 .القيود على قطاع االتصاالت الفلسطيني
في المائة  20در، في رام هللا، من أن شركات إسرائيلية لالتصاالت تستحوذ على أكثر من واشتكى س

 .من حجم سوق الضفة الغربية
في المائة من أراضي  60وقال سدر إن إسرائيل تمنع شركات االتصاالت في فلسطين من العمل في 

وقت الذي تطالب فيه إسرائيل الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية )المنطقة ج(، في ال
 .الشركات الفلسطينية بالحصول على االتصاالت الدولية من خالل شركة مسجلة في إسرائيل
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وتشمل القيود اإلسرائيلية على قطاع االتصاالت الفلسطيني إدخال شرائح إسرائيلية للسوق الفلسطينية 
ة والعبث في محتوياتها ومصادرة بأسعار قليلة ورخيصة، وانتهاكات للمحطات اإلذاعية والفضائي

 أجهزتها، ما يؤدي إلى خسائر باهظة، بحسب سدر.
 4/9/2019القدس، القدس، 

 

 حماس: تدنيس نتنياهو للمسجد اإلبراهيمي إلرضاء التطرف الصهيوني .9
قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن عزم رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو تدنيس 

اهيمي في مدينة الخليل محاولة انتخابية إلرضاء تطرف المجتمع الصهيوني المتعطش المسجد اإلبر 
 .لمزيد من االنتهاكات واالعتداءات على المقدسات اإلسالمية

وأضافت حماس في تصريح صحفي: إننا اليوم أمام مشهد من الصراع يسير فيه قادة االحتالل نحو 
دة المستوطنين منذ نشأة مشروعهم االستيطاني في تهويد الضفة كأمر واقع، وهو ما يحلم به قا

 .الضفة
وشددت على أن كسر المشروع االستيطاني ومواجهته لن يكون إال عبر المقاومة التي تستطيع طرد 

 .المستوطنين ومنعهم من مواصلة بقائهم على األرض الفلسطينية بصورة آمنة نتيجة التنسيق األمني
بناء شعبنا األبطال لن يسمحوا للمستوطنين العيش بأمان فوق وأكدت أن المقاومة في الضفة وأ

أرضنا، وعمليات المقاومة البطولية التي شهدتها الضفة خالل األيام الماضية، تؤكد لقادة العدو 
 .والمستوطنين أنه ال أمن لكم فوق أرضنا

وعي الجمهور، ودعت حماس قيادة السلطة وأجهزتها األمنية لمغادرة مربع الكالم الذي تخدر به 
وإطالق حالة نضالية شاملة لمواجهة تهويد وضم الضفة، ووقف االتفاقيات مع كيان االحتالل 

 وإطالق يد المقاومة.
 4/9/2019، موقع حركة حماس

 
 مييزباستثناء فتح.. الفصائل بغزة: إخالل الحكومة بتوحيد صرف الرواتب إمعان في سياسة الت .10

ا للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة اليوم األربعاء إن إخالل قالت لجنة المتابعة العلي: غزة
الحكومة في رام هللا بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواًة بين الضفة وغزة هو 

 .إمعان في سياسة التمييز
مييز التي واعتبرت اللجنة خالل مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة أن ذلك استمرارا لسياسة الت

 .تمارسها الحكومة خاصة قانون الخدمة المدنية وقانون قوى األمن وجيش التحرير
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وقال القيادي في الجهاد اإلسالمي خالد البطش في كلمة ممثلة عن الفصائل إن ذلك يعتبر إمعاًنا 
اع في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد، ومن شأنه أن تؤدي لتدهور األوض

وأضاف أن: "حالة اللغط  .المعيشية واإلنسانية في قطاع غزة الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان
التي طغت على تصريحات مسئولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب، يعزز من قناعات أبناء 

 ."القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسئولياتها والتزاماتها القانونية تجاه القطاع
الرئيس محمود عباس إلى تحّمل مسئولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع  ودعا البطش

اإلجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق األمان الوظيفي، وتعزيز صمود 
 .أبناء قطاع غزة، وإلزام الحكومة لتحّمل التزاماتها األخالقية والوطنية

القطاع بأنها ستواصل جهودها ومتابعتها الحثيثة من أجل وقف  وعاهدت الفصائل أبناء شعبنا في
كل اإلجراءات التعسفية بحق الموظفين باستمرار الضغط على الحكومة لضمان توحيد عملية صرف 

 .الرواتب
واستنكرت تهديد "نتنياهو" باقتحام الحرم اإلبراهيمي الشريف مساء اليوم، معتبرًة ذلك استخفاًفا 

 .عر أبناء شعبنا وكافة المسلمين في أرجاء المعمورةواستفزاًزا لمشا
فصياًل فلسطينيًّا وهم "حركة الجهاد اإلسالمي، الجبهة الشعبية، حماس،  14وشارك في االجتماع 

القيادة العامة، جبهة التحرير العربية، -الجبهة الديمقراطية، حركة المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية 
فلسطيني فدا، طالئع حرب التحرير الشعبية " قوات الصاعقة، الجبهة العربية واالتحاد الديمقراطي ال

 .الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني
فيما رفض التوقيع على البيان الختامي كل من حركتي "فتح وجبهة النضال الشعبي" رغم حضور 

 لشعبية بغزة.ممثلين عنهما لالجتماع الذي عقد بمكتب الجبهة ا
 4/9/2019، فلسطين أون الين

 
 تعمل مع سويسرا إليجاد بديل لألونروا "إسرائيل"قناة عبرية:  .11

العبرية، صباح يوم األربعاء، أن  12ذكرت القناة  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
 إسرائيل بدأت العمل مع سويسرا إليجاد بديل لوكالة "أونروا".

، فإنه خالل زيارة وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ولقائه نظيره السويسري وبحسب القناة
إغنازيو كاسيس، تم بحث هذه القضية إلى جانب نقاط أخرى منها محاولة إجراء تعديالت دستورية 

 في سويسرا لمنع اعتقال أي مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب.
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ائيل وسويسرا ستتعاونان بهدف إيجاد بديل مناسب لألونروا. مشيرًة إلى أن ووفًقا للقناة، فإن إسر 
كاتس أمر بصياغة وثيقة من شأنها أن تقدم بدائل ألنشطة أونروا ويتم اعتمادها إسرائيلًيا بالتنسيق 

 مع دول أخرى.
عضاء من وادعت القناة أن وزير الخارجية السويسري خالل لقائه نظيره اإلسرائيلي، أشار لتعاون أ 

 األونروا في غزة مع "منظمات إرهابية" تطلق الصواريخ ضد إسرائيل.
 واتفق الوزيران على العمل للبحث عن بديل لألونروا، بالتنسيق مع الواليات المتحدة ودول أخرى.

وقال كاتس إن األونروا تهدف إلى إدامة قضية الالجئين والمطالبة بعودتهم، مشيًرا إلى أن مخططها 
 مليون فلسطيني، لم يكونوا ضمن الالجئين الحقيقيين. 5.3ما يبلغ اآلن حوالي إعادة 

واعتبر أن هذه فرصة مناسبة لتغيير السرد الذي تنشره أونروا، وصياغة وتعزيز برامج مناسبة إلعادة 
 تأهيل الالجئين في مكان إقامتهم وإلغاء والية األونروا.

 4/9/2019القدس، القدس، 

 
 لما نجح التجمع "التزوير"لوال عمليات : نتنياهو ُيحّرض .12

حّرض رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مدعًيا 
التي  21أنه لوال عمليات التزوير لما نجح التجمع بتجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ

لتجمع خاض االنتخابات ضمن قائمة تحالف مع أجريت في نيسان/ أبريل الماضي، علما بأن ا
 القائمة العربية الموحدة، وحصلت القائمة على أربعة مقاعد برلمانية.

 61وتضمنت ادعاءات نتنياهو أن التزوير منع معسكر اليمين من الفوز والحصول على أغلبية 
ضمن القائمة  22لـعضًوا في الكنيست، كما أدى إلى فوز التجمع الذي يخوض انتخابات الكنيست ا

 المشتركة.
 5/9/2019، 48عرب 

 
 نتنياهو: سيتم نشر "صفقة القرن" بعد االنتخابات .13

قال رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن اإلدارة األمريكية، ستنشر : القدس المحتلة
من  17تي ستجرى يوم خطتها المعروفة باسم "صفقة القرن"، مباشرة بعد االنتخابات اإلسرائيلية ال

 الشهر الجاري.
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ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" اإلخباري اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، تصريحات لنتنياهو في إطار 
مب، بعد احملته االنتخابية، أنه سيتم البدء بمحادثات صفقة القرن التي سيقدمها الرئيس تر 

 االنتخابات مباشرة.
 4/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : إعالم لبنان ال يتفاعل مع جيشنا!"إسرائيل"خيبة في  .14

ما زالت عملية أفيفيم، والمواقف التي أطلقها األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا، تتفاعل 
في الساحة اإلسرائيلية، على المستويين السياسي واإلعالمي. وما زال جيش العدو يحافظ على 

طالقًا من قلقه من رد إضافي لحزب هللا. يعود ذلك، بالدرجة األولى، إلى يقين جاهزيته العسكرية، ان
العدو بأن ما وعد به السيد نصر هللا سينفذ، لكن تفاصيله مفتوحة على أكثر من سيناريو، وهو ما 
يوّسع لديهم دائرة الجاهزية. والالفت أن الجيش ما زال يحافظ على الجاهزية ذات الصلة بمواجهة 

 يد الذي أطلقه نصر هللا بخصوص استهداف الطائرات المسيَّرة.التهد
، في التلفزيون اإلسرائيلي، أنه بالرغم من تراجع مستوى استعدادات جيش العدو 13وكشفت القناة 

الجيش على »على الحدود اللبنانية، في أعقاب عملية الصواريخ المضادة للدروع في الجليل، يحافظ 
االستخبارات، التي من المفترض أن لها دورًا ما في مواجهة التهديد الذي  جاهزية سالح الجو وشعبة

 «.أطلقه نصر هللا بإسقاط طائرات مسّيرة
على خط مواٍز، ما زالت الساحة اإلعالمية اإلسرائيلية تتفاعل مع األحداث على الجبهة الشمالية، 

ر عضو الكنيست السابق، عن سواء تلك األحداث التي وقعت أو التي ستقع. وفي هذا اإلطار، حذ
ولفت إلى «. انتقام جديد لحزب هللا، وأن يضرب بعيدًا عن حدودنا»اليمين المتطرف آرييه الداد، من 

يمكن أن يخيب أمله، وثمن الخطأ يمكن أن يكون باهظًا، « مرتدع»من يعتقد بأن نصر هللا »أن 
كأن طاقمًا من عناصر حزب هللا لذلك يجب على الجيش اإلسرائيلي أن يتصرف من حين إلى آخر 

وفي انتقاد ضمني ألداء القيادة اإلسرائيلية، رأى أنه «. يراقبه بالمناظير وينتظر لحظة عدم انتباهه
إذا كان المقصود من القصف فقط تنفيذ قصف كثيف من دون أن يؤدي إلى قتل أيٍّ من عناصر »

ما الغرض منه داخلي )إسرائيلي(، فقد يكون حزب هللا وعدم المجازفة بالتسبب بأضرار في لبنان، وإن
واقترح إلخراج إسرائيل «. من األوفر على الخزينة اإلسرائيلية واألكثر أمانًا استخدام األلعاب النارية

 من هذا الوضع العمل على قتل األمين العام لحزب هللا.
ود خيبة إسرائيلية نتيجة عدم في التلفزيون اإلسرائيلي بوج 12في سياق متصل، كان الفتًا إقرار القناة 

منشأة « كشف»نجاح جيش العدو في التسبب بضجة إعالمية في لبنان نتيجة ما أعلنه من أنه 
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تتصل بالصواريخ الدقيقة لحزب هللا في البقاع اللبناني. وأوضح معلق الشؤون العربية في القناة، 
ن، وهناك في لبنان عدد كبير من كنا نتوقع أنه بعد نشٍر كهذا، سيسارع الصحافيو »إيهود يعري: 

«. القنوات التلفزيونية والراديو والصحف ومواقع انترنت إخبارية، كنت تتوقع أن يتوجهوا إلى المكان
وفي تعبير عن السخط من عدم تجاوب المحللين في لبنان مع ما ينشره جيش العدو، أضاف يعري: 

آخرين من أجل عدم االنشغال بهذا األمر حزب هللا صامت، وحزب هللا أيضًا يبدو لي أنه حّذر »
معارضي حزب هللا استغلوا ما »في المقابل، أعرب عن رضاه من أن «. كثيرًا، وعدم الكتابة والتحليل

 «.نشره الجيش اإلسرائيلي للقول إنه يحدث في الدولة أمور ال يمكنها تحملها
 5/9/2019األخبار، بيروت، 

 
 ع جوي قرب الحدود مع لبنانالجيش اإلسرائيلي ينشر أنظمة دفا .15

نشر الجيش اإلسرائيلي األربعاء، أنظمة دفاع جوي قرب  -)شينخوا( -"القدس" دوت كوم -القدس
 الحدود المشتركة مع لبنان، بحسب وسائل اعالم اسرائيلية.

وقالت صحيفة )يديعوت أحرنوت( اإلسرائيلية، إن نشر األنظمة جاء تخوفا من هجوم جوي لحزب 
 أهداف في شمال إسرائيل من خالل إطالق صواريخ أو طائرات مسيرة.هللا على 

وتناقلت مجموعات إسرائيلية على مواقع التواصل االجتماعي صورا ألنظمة صاروخية قيل إنها 
منظومة "باتريوت" األمريكية المضادة للصواريخ و"القبة الحديدة" التي جرى استقدامها من الحدود مع 

 قطاع غزة.
وتر األسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل بعد سلسلة من الغارات الجوية التي قامت بها وتصاعد الت

أغسطس الماضي مما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي حزب  24طائرات إسرائيلية على سوريا في 
 هللا.

وأعقب ذلك بيوم هجوم قال لبنان إن اسرائيل شنته على ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب هللا 
 ائرتين مسيرتين انفجرت إحداهما وسقطت األخرى.بط

 5/9/2019القدس، القدس، 
 

 2012نتنياهو كان على وشك مهاجمة إيران سنة  .16
كانت تحضر لشن « إسرائيل»األمريكية، أن « نيويورك تايمز»كشف تقرير نقله موقع صحيفة 

ئيس الوزراء بنيامين كاد ر  2012هجمات على المنشآت النووية اإليرانية لسنوات عدة، وفي سنة 
يفكرون حاليًا في « اإلسرائيليين»وأفاد التقرير بأن المسؤولين  نتنياهو يعطي الضوء األخضر لشنها.
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احتمالية شن هجمات على إيران مع، أو من دون موافقة واشنطن، حيث يعتقدون أن الرئيس 
 األمريكي، دونالد ترامب، لن يشكل عائقًا بقدر سلفه باراك أوباما.

  5/9/2019الخليج، الشارقة،  

 

يخفي تقريرًا خطيرًا أعده سلفه حول تدخل نتنياهو بوسائل  "إسرائيل""مراقب الدولة" في هآرتس:  .17
 االعالم

يعيق متنيهو أنغلمان، "مراقب الدولة" في إسرائيل، نشر تقرير خاص  -تل أبيب ـ "القدس" دوت كوم
 نظيم في وسائل االعالم.حول القوة الكبيرة التي تتمتع بها أجهزة الت

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه وفقًا لمصادر اطلعت على التقرير، يتضمن نتائج "خطيرة جدًا" حول 
تدخل سياسي في فترة تسلم بنيامين نتنياهو وأيوب قرا لوزارة االتصاالت. ووقع على التقرير يوسف 

إلى الذين تم انتقادهم  2018ران عام شابيرا مراقب الدولة السابق وتم ارسال مسودته األولية في حزي
وذكرت إذاعة الجيش االسرائيلي أمس  فيه، ورغم مرور أكثر من عام على ذلك لم ينشر التقرير.

 األول أن المراقب الجديد يعيق نشر عدة تقارير بهدف إعادة دراستها.
ؤسسات التنظيم وتتضمن مسودة التقرير النهائية شهادات خطيرة حول تدخل المستوى السياسي في م

بوسائل االعالم والمس باستقالليتها. ويتناول التقرير أيضًا فترة تسلم نتنياهو لوزارة االتصاالت 
 ويركز على الفترة التي تسلم بها أيوب قرا لهذه الوزارة. 4000وأحداث مرتبطة بملف 

 4/9/2019القدس، القدس، 

 
 الشعب" حتميانخفاض نسب تجنيد اإلسرائيليين: إلغاء نموذج "جيش  .18

تظهر المعطيات أن نسبة التجنيد للجيش اإلسرائيلي تنخفض باطراد، بمرور السنين، وسط نقاش 
دائر في إسرائيل حول اإلبقاء على نموذج "جيش الشعب"، والتجنيد للخدمة النظامية، أو االنتقال إلى 

 لي في نواح عديدة.نموذج "الجيش المحترف". ولكال النموذجين دالالته على المجتمع اإلسرائي
. 2019في العام  %69، إلى 2005، في العام %77وانخفضت نسبة المجندين بين الرجال اليهود من 
في العام الحالي،  %56، إلى 2005، في العام %59كذلك انخفضت نسبة المجندات اليهوديات من 

سبب تراجع نسبة  وفقا لتقارير نشرتها صحيفة "ذي ماركر" اليوم، األربعاء، وأمس، ورجحت أن
التجنيد مرتبط بأزمة قانون التجنيد، الذي يسمح عدم تعديله ببقاء الحريديين خارج الجيش، باستثناء 
نسب ضئيلة، فيما يشعر غير الحريديين، الذين يتجندون، بأنهم يتحملون عبئا أكبر، وبالتالي فإنه 

 يوجد انعدام مساواة في تحمل األعباء.
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نخفاض نسبة اليهود غير الحريديين، أي علمانيين ومتدينين ومتدينين إضافة إلى ذلك، يسهم ا
متدينين، بانخفاض نسبة التجنيد، وأن هذا االتجاه سيتعزز في المستقبل.  –تقليديين وصهيونيين 

من التالميذ الذين دخلوا إلى الصف األول االبتدائي،  %50وتدل المعطيات، على سبيل المثال، أن 
 حريديون وعرب، وهما المجموعتان اللتان ال تتجندان.هذا األسبوع، هم 

ويعتبر خبراء وباحثون إسرائيليون، أن نموذج "جيش الشعب"، أي التجنيد اإللزامي، أفضل من 
. ويبدو أن نسب %60 - %55نموذج "الجيش المحترف"، خاصة إذا كانت نسبة التجنيد أعلى من 

مع ذلك، لكن التقارير تشير إلى أنه في حال تم األخذ  تجنيد الرجال والنساء اليهود الحالية تنسجم
عاما، أي سن التجنيد، في إسرائيل، بإضافة الشبان العرب  18بالحسبان الشريحة العمرية كلها ألبناء 

بين  %33بين الرجال، وإلى  %40في هذه السن، فإن نسبة التجنيد، في العام الحالي، تنخفض إلى 
 النساء.

راء والباحثون أن نموذج "جيش الشعب" مالئم أكثر من النواحي االقتصادية ويعتقد هؤالء الخب
والعسكرية واالجتماعية بالنسبة إلسرائيل، ألن تكلفته أقل قياسا بـ"الجيش المحترف"، الذي "ينبغي أن 
يكون حجمه كبيرا كي يكون قادرا على خوض حرب شاملة في أي وقت، ألنه بذلك سيستفيد الجيش 

من الثروة البشرية األفضل". لكن الخبراء يشيرون إلى أن "نوعية القوات النظامية أعلى  اإلسرائيلي
من نوعية القوات في الخدمة الدائمة، أي أن نوعية الذين يستمرون في الخدمة العسكرية الدائمة 

 تتراجع".  
الروح التي ويعتبرون أنه من الناحية االجتماعية، نموذج "جيش الشعب" هو األفضل أيضا، وأن "

يبثها نموذج جيش الشعب تعزز الروح الوطنية والتماثل مع الدولة والشعب، ويجعل أداء إسرائيل 
أبنائنا ’السياسي أكثر اعتداال، ألن الجيش اإلسرائيلي يمثل كافة الشرائح السكانية وهو مؤلف من 

وخبراء في العلوم  ويؤيد هذا التوجه تحالف واسع يجمع عسكريين وخبراء اقتصاديين’". جميعنا
 السياسية أيضا.

رغم ذلك، تؤكد التقارير على أنه ليس بإمكان إسرائيل االستمرار في نموذج "جيش الشعب" لسنوات 
طويلة، بسبب انخفاض متواصل في نسبة المجموعات السكانية التي يتجند أبناؤها للخدمة العسكرية. 

 .وفي هذه األثناء، يتم إرجاء طرح حلول لهذا الوضع
ومن الجهة األخرى، يقول البروفيسور أفي بن بسات، الذي ترأس لجنة رسمية لبحث الموضوع، إن 
"ضباطا كبارا مثلوا أمام اللجنة، اعترفوا بوجود مشكلة في الجيش وتتعلق بوجود أعداد كبيرة من 

النسبة للجيش الجنود في الجبهة الداخلية وال حاجة لهم. وهذا يثير قلقا في الجيش، ألنه ليس جيدا ب
وال لالقتصاد وجود جنود يشعرون بأنهم يهدرون وقتهم هباء". فالخدمة العسكرية تكلف االقتصاد 
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اإلسرائيلي أمواال طائلة، كما أنها تمس باإلنتاجية، بسبب تأخر هؤالء المجندين في الدخول إلى 
االقتصاد اإلسرائيلي  سوق العمل. وحسب تقديرات وزارة المالية، فإن هذا الوضع يؤدي إلى فقدان

مليار شيكل سنويا. وفي هذا السياق، جرى طرح أفكار تتعلق  70من الناتج، أي أكثر من  5%
بتقصير مدة الخدمة اإللزامية، كحل مرحلي. لكن الجيش اإلسرائيلي متردد حيال تقصير مدة الخدمة 

 .2006اإللزامية بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب لبنان الثانية، عام 
ويدور صراع كل عام بين الجيش ووزارة المالية، عشية إقرار الموازنة العامة اإلسرائيلية، حول حجم 

شهرا،  32إلى  36ميزانية األمن. وبعد أن وافق الجيش على تقصير مدة الخدمة اإللزامية للرجال من 
شهرا على األقل،  28شهرا، أو  24فإن وزارة المالية تطالب الجيش اآلن بتقصير المدة أكثر، إلى 

 مقابل زيادة ميزانية األمن.
شهرا،  30إال أن هذا الصراع، وحتى لو وافق الجيش على تقصير مدة الخدمة اإللزامية إلى أقل من 

 فإنه ليس من شأن ذلك إنهاء النقاش حول "جيش الشعب" أو "الجيش المحترف".
ئيلي، العميد آشير حداد، إن "تقديراتنا وقال المستشار االقتصادي السابق لرئيس أركان الجيش اإلسرا

، %30و %25ستتدهور إلى ما بين  2060هي أن نسبة المجندين للجيش اإلسرائيلي حتى العام 
وعندها لن يكون باإلمكان الحفاظ على مبدأ جيش الشعب والتجنيد اإللزامي". وأوصى بالحفاظ على 

هذا النموذج، ألنه ال مفر من التنازل عنه، نموذج "جيش الشعب"، والبدء باالستعداد "للتنازل عن 
واالنتقال إلى نموذج الجيش المحترف. وتقصير مدة الخدمة هي مرحلة مؤقتة هامة في الطريق إلى 
هناك، وتطوير مسارات خدمة وأجر مالئم يغري أبناء الشبيبة المؤهلة كي يختاروا الجيش، 

 لمجتمع، ويبدو أن هذا أمر حتمي".    واالستعداد اجتماعيا وقوميا لتغيير وجه الدولة وا
 5/9/2019، 48عرب 

 
 أسير يعلقون إضرابا مفتوحا عن الطعام بوعود تحسين ظروف اعتقالهم    200نادي األسير:  .19

أسير فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي شرعوا به  200أوقف «: القدس العربي» –غزة 
، فيما يواصل أسرى معتقلون إداريا إضرابهم «أجهزة التشويش» أول من أمس االثنين، للمطالبة بإزالة

 .المفتوح عن الطعام، الذي دخل عند بعضهم شهره الثالث، رغم تدهور وضعهم الصحي
أسير إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد جلسات الحوار بين ممثلي األسرى من سجون  200وعلق الـ 

 .«اإليجابية»يس هيئة شؤون األسرى قدري أبو بكر بـ عدة ومصلحة إدارة السجون، التي وصفها رئ
وقال إنه تم االتفاق خاللها على تعليق اإلضراب مقابل البدء بتنفيذ مطالب األسرى، ومنها إزالة 

 .«الدامون »أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين األوضاع الحياتية لألسيرات في معتقل 
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جرى اإلعالن عنه بعد أن باءت الحوارات التي أجريت وكان اإلضراب الذي توقف بعد يوم واحد، قد 
سابقا بين ممثلي األسرى وإدارة السجون بالفشل ووصلت إلى طريق مسدود، بسبب تعنت إدارة 

 .السجون، وعدم استجابتها لمطالب الحركة األسيرة
سرى بدء (، بالكامل، وذلك ردا على خطوة األ4( و )1وتبع ذلك قيام إدارة المعتقل بإغالق قسم )

 .«معركة األمعاء الخاوية»
، عن الطعاموال يزال ثمانية أسرى فلسطينيين أقدمهم األسير حذيفة حلبية يواصلون إضرابهم المفتوح 

للمطالبة بإنهاء اعتقالهم اإلداري. ودخل األسير حلبية الذي يعاني من مرض شديد بسبب اإلضراب 
 .، فيما يقرب آخرون من األسرى المضربين من إنهاء شهرهم الثاني على التوالي65يومه الـ 

أسير إداري، يقبعون في معتقالت  500يذكر أن عدد األسرى اإلداريين في معتقالت االحتالل قرابة 
 .«عوفر، ومجدو، والنقب»

 5/9/2019، القدس العربي، لندن
 

 يت لحم لتوسيع المستوطناتباالستيالء على أراض في ب "إسرائيلية"أوامر  .20
أوامر عسكرية؛ لالستيالء على أراض في بيت جاال، وتقوع،  3أصدرت سلطات االحتالل، : وكاالت

والرشايده في محافظة بيت لحم. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم 
بمحاذاة النفق المقام على  حسن بريجية، بأن األمر العسكري األول يتضمن االستيالء على أراض

، وتعود «المخرور»في منطقة « 2»أراض في مدينة بيت جاال غربي بيت لحم، تحديدًا حوض 
ملكية األراضي ألهالي بيت جاال وبلدة الخضر. وأضاف: إن االستيالء على هذه األراضي يأتي 

« غوش عصيون »، الواصل بين القدس ومجمع مستوطنة 60بهدف توسيع الشارع االلتفافي رقم 
 .جنوبًا، ما يعني االستيالء على المئات من الدونمات الزراعية

وأشار إلى أن األمر العسكري الثاني، يتضمن االستيالء على أراض في قرية الرشايدة شرقي بيت 
، أما األمر الثالث يتضمن االستيالء على أراض في بلدة «معالي عاموس»لحم؛ لتوسيع مستوطنة 

فلسطينيًا من  12، في حين اعتقل االحتالل «نوكوديم»بيت لحم لتوسيع مستوطنة تقوع جنوب شرق 
الضفة الغربية، في حين أجبرت قوات االحتالل، مواطنًا على هدم منزله في بلدة سلوان بمدينة 

 القدس المحتلة؛ بحجة عدم الترخيص.
 5/9/2019، الخليج، الشارقة
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 الى كازاخستان الفلسطينيةمن االحذية اتحاد الصناعات الجلدية يصدر اول شحنه  .21
من تصدير أول  الفلسطينيفي سابقة هي األولى من نوعها، تمكن اتحاد الصناعات الجلدية  :الخليل

شحنة من األحذية صناعة وطنية الى جمهورية كازاخستان، حيث تم إرسال الشحنة من عدة مصانع 
 .وطنية

سال أول شحنة من األحذية الى كازاخستان، وهو أول وقال رئيس االتحاد حسام الزغل" تمكنا من إر 
منتج فلسطيني يتم تصديره الى هذه الجمهورية، حيث عملت ثالثة مصانع على توفير الموديالت 

 ."المطلوبة للمستورد
وأضاف الزغل "الحذاء الفلسطيني يتم تصديره الى عدة اطر عبر العالم، ونتطلع من خالل زيارتنا 

للجمهورية  الفلسطينيةرية مصر العربية لتوقيع اتفاقية تفاهم لتصدير االحذية المرتقبة الى جمهو 
برعاية من وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي والجامعة العربية، إضافة الى إننا في االتحاد قد 
بدأنا باإلعداد إلقامة معرض لألحذية في العاصمة الروسية موسكو خالل شهر تشرين الثاني القادم، 

 ."لتعاون مع وزارة االقتصاد ووزارة الخارجية وسفيرنا في موسكو السفير عبد الحفيظ نوفلبا
من جانبه، أوضح كامل الزغير أمين سر االتحاد ان عملية تصدير األحذية الوطنية الى كازاخستان 

تان بدأت من تركيا، حيث التقى خالل زيارة عمل له، مع رجل األعمال الفلسطيني المقيم في كازاخس
 بسام السراحنة.

 4/9/2019، القدس، القدس
 

 في لبنان "مصنع صواريخ"و ةشرق سوري "قاعدة إيرانية"تسرب صورًا لـ "إسرائيل" .22
لندن: قالت مصادر وخبراء في تل أبيب إن تسريب الحكومة اإلسرائيلية صورًا  -تل أبيب  -بغداد 

ولبنان يرمي إلى الضغط واحتمال التمهيد  لمواقع محتملة لمصانع صواريخ وقواعد إيرانية في العراق
 الستهدافها.

وأعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أمس األربعاء، أن الصواريخ الدقيقة التي كشف 
الجيش اإلسرائيلي عن مخزنها في البقاع اللبناني، كانت موجهة إلى منطقة خليج حيفا، شمال 

 رول والكيماويات ومخازن األمونيا.إسرائيل، حيث تقوم مصانع تكرير البت
وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن عن موقعين سريين يخزن فيهما هذه الصواريخ وآليات تطويرها 

العراقية. وقالت مصادر في تل  -وتحديثها؛ أحدهما في البقاع اللبناني والثاني على الحدود السورية 
أواًل: تبين مدى اختراقها االستخباري. : »أبيب إن هناك رسائل عدة توصلها إسرائيل بهذا الكشف

 «.وثانيًا: التهديد بتدمير هذه المواقع إذا لم يتخلَّ عنها )حزب هللا( بنفسه
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، يوآف ليمور، إن الرسالة من هذا الكشف «يسرائيل هيوم»وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة 
عن فكرة تحديث وتطوير صواريخ واضحة، وهي أنه في حال عدم إخالء الموقعين والتخلي التام 

 وجعلها أكثر دقة، فإن إسرائيل ستتولى ذلك بنفسها.« حزب هللا»
 5/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 باراغواي تقرر فتح مكتب تجاري بالقدس .23

قرر رئيس باراغوي ماريو بينيتز، فتح مكتب تجاري  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
عترفت بها بالده بأنها عاصمًة إلسرائيل أسوة بالواليات المتحدة األميركية وغواتيماال في القدس التي ا 

 وبعض الدول األخرى.
وبحسب ما أوردته قناة ريشت كان، األربعاء، فإن بينيتز صرح بذلك لقناة تلفزيونية رسمية في بالده. 

الفات الدبلوماسية مع تل أبيب مشيرًة إلى أنه تحدث عن عودة العالقات كاملًة مع إسرائيل بعد الخ
 عقب تراجعه عن قراره بنقل السفارة إلى القدس.

وكان بينيتز قرر إعادة السفارة إلى تل أبيب في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن تولى زمام 
الحكم في البالد ألسباب قيل حينها أنها بفعل الضغوط العربية. إال أنه نفى ذلك في المقابلة 

ية وأرجع ذلك لعدم اهتمام إسرائيل باالستثمار في بالده وعدم زيارتها من أي مسؤول التلفزيون
 إسرائيلي كبير.

 4/9/2019القدس، القدس، 
 

 دعما لنتنياهو "إسرائيل": ترامب يقترب من إعالن بيان "دفاع مشترك" مع "صحيفة القدس" .24
( أن الرئيس 2019أيلول  3/ علمت القدس )الثالثاء -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن

األميركي دونالد ترامب بات مقتنعا بأهمية إعالن "بيان دفاع مشترك" مع إسرائيل لدعم حظوظ رئيس 
 أيلول الجاري. 17وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في االنتخابات اإلسرائيلية المزمعة يوم 

الء الذين يكنون لها الضغينة، مفادها ويهدف البيان إلى "توجيه رسالة واضحة ألعداء إسرائيل، وهؤ 
أن الواليات المتحدة على استعداد للقيام بأكثر من مجرد إدانة أو الوقوف إلى جانب إسرائيل في 
المحافل الدولية في حال تعرضها العتداء، باإلضافة إلى توفير دعم قوي لرئيس الوزراء بنيامين 

س )ترامب( ورئيس الوزراء )نتنياهو( يحتفظان بعالقة الرئي –نتنياهو في حملته االنتخابية المقبلة 
خاصة وقديمة، ويتقاسمان الكثير من المبادئ والمفاهيم واألولويات، وال غرابة في أن يفعل الرئيس 

 كل ما باستطاعته لدعم بيبي )نتنياهو(" بحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.
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مستشاريه الكبار يدفعون لفوز نتنياهو، صهره وأضاف المصدر "ليس الرئيس )ترامب( فقط، بل كل 
ومستشاره األول في خطة السالم جاريد كوشنر يريد ذلك، فنتنياهو صديق حميم لعائلة كوشنر منذ 
أن كان جاريد طفال، كذلك األعضاء اآلخرين في التخطيط للسالم جيسون غرينبالت، مبعوث ترامب 

الذي تربطه عالقة خاصة بنتنياهو .. هؤالء الثالث للمفاوضات، وسفيره في القدس ديفيد فريدمان 
أيلول )بعد اقل من اسبوعين(،  17)كوشنر، غرينبالت، فريدمان( يعتبرون فوز نتنياهو في انتخابات 

 أمرا حيويا وبالغ األهمية إذا كان لخطة السالم )صفقة القرن( أن ترى النور".
س الشيوخ، "ال يمر أسبوع دون أن يبحث ويقول المصدر انه على مستوى الكونغرس، وخاصة مجل

زعماء مجلس الشيوخ، والشخصيات البارزة من الحزب الجمهوري مثل ميتش ماكونل )رئيس األغلبية 
في مجلس الشيوخ(، وليندزي غراهام )رئيس اللجنة القضائية( ، وتوم كوتن، وماركو روبيو مع 

هو ويعرفونه لعقود طويلة، وكذلك العشرات الرئيس وسائل دعم نتنياهو، هم أصدقاء حقيقيون لنتنيا
من األعضاء اآلخرين من مجلس الشيوخ. يمكنني القول أن لنتنياهو أصدقاء من الدرجة األولى في 
مجلسي الشيوخ والنواب حتى من الديمقراطيين. أعتقد أن الرئيس )ترامب( سيجد تأييدا قويا بين كل 

 م نتنياهو".هؤالء ألي إجراء يتخذه في دعم إسرائيل ودع
 4/9/2019القدس، القدس، 

 
 يؤكد عدم نقل سفارة بالده الى القدس لدى األردن السفير البرازيلي .25

اكد السفير البرازيلي في عمان فرانسيسكو كارلوس  -منير عبد الرحمن  -"القدس" دوت كوم -عمان
 سواريس لوس، انه ليس هناك قرار بنقل سفارتنا في إسرائيل الى القدس .

السفير في حديث صحفي لوكالة االنباء االردنية اليوم االربعاء أن الحكومة البرازيلية تدعم حل  وقال
الدولتين للقضية الفلسطينية ومن خالل المفاوضات، مؤكدا دعم البرازيل لألردن ولجهود الملك 

 عبدهللا الثاني الرامية الى تحقيق االستقرار والسالم ومكافحة االرهاب في المنطقة.
 4/9/2019لقدس، القدس، ا

 
 مستهدفون بإجراءات تقيد عملهم في الكنسيت اإلسرائيلي العفو الدولية: النواب العرب .26

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز صدر يوم األربعاء، إن النواب العرب في الكنيست 
الداخل والدفاع عن مستهدفون بأنظمة وقوانين تمييزية تقوض قدرتهم على تمثيل الفلسطينيين في 

 حقوقهم.
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وقبيل انتخابات الكنيست المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، أوضح التقرير، تحت عنوان 
"منتخبون لكن مقيدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست اإلسرائيلي"، كيف 

تهديد بسبب التغييرات التشريعية يتعرض حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في حرية التعبير لل
 ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز.

كما يشدد التقرير على الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء اإلسرائيليون للتشهير بأعضاء 
يست الفلسطينيون الكنيست الفلسطينيين، ويفضح كيف أن مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكن

 قد ُشطبت على نحو مجحف بناًء على أسس تنطوي على التمييز.
 5/9/2019، 48عرب 

 
 مدينة شيفيلد البريطانية تعترف بدولة فلسطين .27

اعترفت مدينة شيفيلد البريطانية بدولة فلسطين بتصويت أغلبية أعضاء  -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 مجلس البلدية، في خطوة رمزية هامة.

وقال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط إن مدينة شيفيلد البريطانية حفرت اسمها 
 في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني، باعترافها بدولة فلسطين باألغلبية.

وشارك زملط في رفع العلم الفلسطيني أمام مبنى البلدية وسط حضور الفت من رئيس وأعضاء 
 نة شيفيلد أول مدينة بريطانية تعترف بدولة فلسطين في خطوة رمزية هامة.وتعتبر مدي البلدية.

وبعد مراسم رفع العلم الفلسطيني، التقى السفير زملط برئيس بلدية شيفيلد طوني داوننغ، ونائبته 
 .أوليفيا بليك

 وتخلل اللقاء مع رئيس البلدية، االتفاق على إطار لدعم الشعب الفلسطيني مع مجموعة أصدقاء
فلسطين في حزب العمال، يحتوي على مشاريع عدة من أهمها تشكيل اتفاقية توأمة بين مدينة شيفيلد 
ومدينة فلسطينية، وتطوير العالقات بين الجامعات الفلسطينية وجامعات مدينة شيفيلد، إضافة إلى 

 دعوة القطاع الخاص في مدينة شيفيلد لالستثمار في فلسطين.
  5/9/2019القدس، القدس، 

 

 أمتار حول السفارة األمريكية بالقدس ستةهآرتس: جداٌر بارتفاع  .28
ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، اليوم األربعاء،  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

أمتار في مكانها  5.8أن السفارة األمريكية في القدس بدأت ببناء جدار يحيط بفنائها يبلغ ارتفاعه 
 نونا.الجديد بحي أر 
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أمتار عند افتتاح السفارة، لكن من جديد  3.2ووفًقا للموقع، تّمت الموافقة على إقامة جدار بارتفاع 
أمتار. مشيرًة إلى أن السكان في الحي باتوا يشتكون من أن الجدار  5.8سمح برفعه ليصل إلى 

 يمنعهم من رؤية المناظر الطبيعية التي تشكل جزًءا من حياتهم بالمنطقة.
ّجه السكان بخطاب لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك للسفير األميركي ديفيد وتو 

 فريدمان، لمطالبته بالتراجع عن هذه الخطوة.
 4/9/2019القدس، القدس، 

 
 رهائن حماس في معتقالت السعودية .29

 حلمي األسمر
(1) 

ة نحو ستين من المواطنين األردنيين على استحياء شديد تسربت أنباء اعتقال سلطات العربية السعودي
والفلسطينيين، من دون توجيه أي تهمة لهم، أو تقديمهم للمحاكمة. انقطعت أخبارهم عدة أشهر، بعد 
اعتقالهم في ظروف غريبة، ثم بدأت السلطات تسمح لبعض العائالت بزيارة معتقليها، وفي أحيان 

تفيا، بين خمس دقائق إلى عشرين دقيقة، وربما أخرى سمحت للمعتقلين بالتحّدث مع أبناء أسرهم ها
أكثر. وفجأة قررت السلطات عزل المعتقلين تماما عن أهاليهم، ومنعت الزيارات واالتصاالت 
الهاتفية، وغاب "األسرى"، أو قل "الرهائن"، وراء صمٍت مطبٍق من السلطات، فال إيضاحات وال 

 .تفسير، وال أي خبر
ل أو األسر، فأنت تتحّدث عن دولة بال قوانين، وال دستور، بل قل ما شئت عن ظروف االعتقا

تعليمات مؤقتة تتغير شفهّيا أو كتابيا، واألمر كله منوط بمزاج "طويل العمر" المتحّكم في أعمار 
الخلق، وفق مزاجه ووفق ما يمليه عليه حلُمه في أن يصبح ملكا. وفي الطريق إلى تحقيق هذا 

جمال خاشقجي بالمنشار، وإذابة جثته في األسيد، أو حرقها في فرن الحلم، ال بأس من تقطيع 
أسطوري. وال بأس أيضا من ختم كل فم ينطق بكلمٍة ال تعجبه بالشمع األحمر، وزّجه في قبو سجن 
منسي. وال بأس من ارتكاب كل ما ُيملى عليه من األسياد، حتى لو وصل األمر إلى تمزيق كل 

وأخالقها، وعاداتها، وإطالق ذبابه وبّقه لتمجيد جرائم االحتالل الصهيوني، "ثوابت" المملكة، وقيمها، 
والغزل بنتنياهو وشتم فلسطين وأهلها، فالمهم أن يرضى عنه األسياد، ويمهدون له الطريق إلى 

 .كرسي الحكم المطلق
م سّتون جمال خاشقجي اآلن في قبضة الغموض والخوف والمصير المجهول، ال يعلم عنهم أهلوه

شيئا، ومصيرهم في يد شخص واحد، حياتهم منوطة بما ينطقه. إن سكت سكت الجميع، وإن تجرأ 
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أحٌد وسأل عن قريبه قيل له أي شيء، فال قوانين تردع أو أنظمة تكفل حياة أحد. من الممكن مثال، 
يتمّلك وقبل االنتهاء من كتابة هذا المقال، أن يحدث أي شيء بال تفسير أو إيضاح، والخوف الذي 

أسر األسرى أكبر من أن تحتويه كلمات، فأهالي األردنيين من الرهائن هرعوا إلى حكومتهم إلنقاذ 
فلذات أكبادهم، بال أي نتيجة أو فائدة، أو حتى رد فعل حقيقي، بيان رسمي واحد لم تنطق به 

قضية مع السلطات الحكومة األردنية، والجواب الدائم الذي يسمعه من يراجعها من األهالي: نتابع ال
المختصة، والحقيقة أنه ال متابعة، وال من يحزنون، فهم يتلقون فقط ما تقوله لهم تلك "السلطات 
المختصة!"، هذا إن قالت. وقل مثل هذا عن مجلس النواب األردني، ونقابة الصحافيين األردنيين 

ابتلع ألسنة الجميع. ومجلس النقباء واألحزاب، لم ينطق أحٌد ولو بكلمة، كأن آل سعود غول 
وباستثناء تسريبات وأخبار متقطعٍة وتغريداٍت مجتزأة هنا أو هناك، ولهاٍث من بعض منظمات حقوق 
اإلنسان، أو نداءات متعبة، ال يجرؤ أحد على الحديث، وحتى حركة حماس، باعتبارها الحركة ذات 

ها، لم تنطق ولو بحرٍف واحٍد، العالقة باألسرى الذين تتهم سلطات آل سعود بعضهم باالنتماء إلي
 .لحسابات هي أدرى بها

أما الفلسطينيون من أبناء قطاع غزة من األسرى، فال بواكي لهم أيضا، وسلطة غزة أضعف من 
حكومة األردن في هذا المجال، أما سلطة رام هللا فربما "تعاونت" مع سلطات آل سعود في ما فعلت، 

 .وهللا أعلم
(2) 

سرى نحو ستة أشهر، وال يبدو في األفق ولو بصيص أمل بانتهاء محنتهم. مر على اعتقال األ
التهمة التي شاعت أنهم يحملون أفكارا مؤيدة للمقاومة، ويعمل بعضهم بالعمل الخيري الداعم ألبناء 
فلسطين، تحت االحتالل أو خارجه. وبعض المعتقلين بلغ من العمر عتيا، ومعظمهم مرضى 

طبية. ومن الناحية الرسمية، لم يصدر علنا أي خبر من حكومة العربية  يحتاجون عالجا ومتابعة
السعودية يعترف باعتقالهم، إال ما تسّربه للسفارة األردنية في المملكة، وال يدري اإلعالم، على وجه 
الخصوص، عن ماهية ما تقوله حكومة آل سعود للحكومة األردنية عبر السفارة، فلم ينطق أحد، ال 

وال في الرياض وال في غزة وال في رام هللا، فهي قضيٌة من أغرب ما يمر في بالدنا، تكّتم في عّمان 
وغموض وأسرار، تحيط بستين شخصا أو أكثر، وخلفهم أسر وأهال يعّدون بالمئات، يعيشون على 

 .أعصابهم، ال يدرون ما يفعلون، يتامى في قبضة من ال يرحم، وصاحب سوابق تقشعر لها األبدان
أعرف على وجه التحديد حقيقة عالقة هؤالء األسرى بحركة حماس، ولكني متأكد، على وجه ال 

اليقين، من أن لكل أو جل األسرى مواقف وطنية مشّرفة من المقاومة الفلسطينية، ومتعاطفون معها، 
وهو أمر معلٌن، وتعلم عنه حكومة آل سعود منذ سنوات، بل إن من عمل لفلسطين من األسرى أو 
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هائن عمل بدعٍم من هذه الحكومة وعلمها، ولم يعمل شيئا يهّدد أمن البلد الذي يعيش فيه. ومع الر 
هذا يجد ذلك المصير المخيف، إذ يغيب خلف جدران المعتقل كل هذه المدة، ومصيره مجهول، وال 

 .أحد، تقريبا، يطالب به بشكل جّدي
غط عليها لتغيير سياساتها، وتسليم ليست هذه القضية قضية حماس، حتى ولو تمت على سبيل الض

بنادقها لالحتالل، والسير في ركب السائرين في طريق كوشنر وترامب ونتنياهو. هذه قضية رأي عام 
وحريات ومعتقلين مستضعفين في األرض، يحتاجون دعم كل صاحب رأي أو سلطة أو قلم، للوقوف 

الطريقة البشعة، وأفلت من العقاب  في وجه عصابة المناشير، فمن أزهق روح جمال خاشقجي بتلك
أو كاد، ليس صعبا عليه أن يعيد تكرار الجريمة، ولو بطريقة أخرى، ربما بـ"احترافية" أكثر هذه 

 .المرة
الستون إنسانا اليوم ربما هم رهائن "حماس" في سجون آل سعود، خصوصا بعد زيارة وفدها إلى 

لكنهم، في الوقت نفسه، هم مواطنون بشر طهران )!( واالستفزاز الذي شعرت به الرياض، و 
يستحقون كل دعم إلنقاذهم من ذهنية المنشار، وأحكام اإلعدام التي يطلقها "مشايخ" قتلة، بأوامر من 
"طويل العمر" المتخصص في تقصير أعمار الخلق، والتحّكم في رقابهم، بدعم دولي، وربما عربي، 

ا من تقصير قامات البشر على مقاس ارتفاع كعب حذاء من العصابة التي تحكم العالم، وال ترى بأس
 أصغر أفرادها.

 5/9/2019، العربي الجديد، لندن
 

 الحتالل غزة من الداخل« إسرائيلية»جهود  .30
 عوني صادق

على غزة في العقد األخير، وفي كل مرة كان يرتد عنها « اإلسرائيلي»ثالث حروب شنها الجيش 
زله عليها من مئات أطنان القنابل، وما يوقعه بين المدنيين من شهداء مدحورًا مذمومًا، بالرغم مما ين

وجرحى ومصابين، وما يلحقه من دمار بالوضع االقتصادي والبنى التحتية واألحياء السكنية. وقد 
لجأ االحتالل، تسانده الواليات المتحدة األمريكية، إلى كل السبل والوسائل لكسر غزة. وعندما فشلت 

قيق الهدف، لجأ إلى وسائل الخداع، وهي كثيرة، محاواًل احتالل القلعة من الداخل، ما دام القوة في تح
« تسوية سياسية»قد وجد احتاللها من الخارج شبه مستحيل، أو باهظ الثمن. ومن البحث عن 

لم تتوقف « الهدوء مقابل الهدوء»، إلى البحث عن «هدنة طويلة»مزعومة، إلى البحث عن 
، فشلت بدورها، حتى اآلن! ودائمًا، وفي كل «إسرائيلية»ألنها كلها تعرض بشروط المحاوالت! و 

، لإليقاع بين «اإلسرائيليين»البريطانية معتمدة لدى المخططين « فرق تسد»األوقات، كانت سياسة 
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فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذه السياسة تظل السبيل األقل كلفة واألضمن من حيث نتائجها، إال 
هذه المحاوالت لم تؤت أكلها حتى اآلن في غزة. وفي آخر هذه المحاوالت جاء التفجيران أن 

 .االنتحاريان اللذان تعرض لهما مركزان للشرطة مؤخرًا، وذلك بهدف اإليقاع بين الفصائل
في التركيز على حركة الجهاد « اإلسرائيلية»منذ فترة ليست قصيرة، بدأت محاوالت األجهزة األمنية 

، وكخصم لحركة حماس. وازداد هذا التركيز وضوحًا بعد «فصيل شاذ»سالمي، وتصويرها كاإل
اختيار زياد نخالة أمينًا عامًا للحركة خلفًا لألمين العام الدكتور رمضان عبدهللا شلح، الذي أدخله 

« يةاإلسرائيل»المرض في غيبوبة لم يفق منها حتى اليوم. وفي األسابيع األخيرة، جهدت الصحافة 
على إظهار حركة الجهاد وكأنها تحاول التمرد على القواعد المتبعة في القطاع، وفي مواجهة حركة 

التي نفذها « العمليات الفردية»حماس، من خالل عمليات اجتياز السياج الفاصل، ومن خالل بعض 
على « لجهادا»مقاتلون من القطاع ولم يتبنَّها أحد، ومن خالل إشارات كثيرة تفيد بعدم موافقة 

عبر المخابرات « هدنة»، وخصوصًا المفاوضات الرامية للوصول إلى «حماس»السياسة التي تتبعها 
 .المصرية

حركتي حماس والجهاد لإليقاع بينهما، ألسباب « اإلسرائيلية»بالطبع اختارت األجهزة األمنية 
فوضى والفلتان األمني معروفة. فإذا ما وقع الخالف بينهما، ووصل إلى الشكل العلني، فإن ال

سيعمان القطاع، وهو ما تسعى إليه تلك األجهزة، حيث سيوفران لها وعليها الوضع المثالي لتمرير 
  .كل ما تخطط له للقطاع

االختالفات بين الحركتين ال تخفى على أحد، واستغاللها لو نجح سيمثل كارثة حقيقية على فصائل 
والوضع في القطاع بصورة عامة. لكل ذلك كان مصيريًا المقاومة جميعًا وكذلك على المدنيين 

 .مواجهة المحاولة التآمرية األخيرة التي تمثلت في التفجيرين االنتحاريين
، من خالل وسائل إعالمها أن تجعل االنتحاريين اللذين نفذا «اإلسرائيلية»لقد حاولت األجهزة األمنية 

، «سرايا القدس»، بل وبينهم مسؤوالن في «الجهاد»التفجيرين ينتميان إلى خلية، كل عناصرها من 
الذراع العسكرية للحركة. وفي التصريح الذي أدلى به الناطق باسم وزارة الداخلية في القطاع، إياد 

، «اإلجرامي الخطير»أحبطت مخططًا وصفته ب»البزم، ما يثير الشك، حيث قال: إن وزارة الداخلية 
« لنسيج المجتمعي، وضرب العالقة بين الفصائل الفلسطينيةيرتكز على استهداف ا»وقالت إنه 

، بشأن «اإلسرائيلية»وفي رده على المزاعم «. إدخال قطاع غزة في الفوضى والفلتان»وبهدف إلى 
، نافذ «الجهاد»مسؤولية جناحها العسكري عن عمليتي التفجير، قال عضو المكتب السياسي لحركة 

هناك لجان بيننا وبين »، وأضاف: «ر ألحد في الساحة الفلسطينيةإن إسرائيل ال تريد الخي»عزام: 
 .«اإلخوة في أجهزة الشرطة للوصول إلى النتائج
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وفي انتظار اإلعالن عن نتائج التحقيق، ال بد من القول إن الخالفات بين فصائل المقاومة، وعدم 
أن الخطيرة. ومن نافل القول  االتفاق على استراتيجية واحدة، يفسح في المجال لمثل هذه االختراقات

« إسرائيلي»في حاالت الحرب، أو وقوع عدوان « استراتيجية ميدانية»ال يكفي االتفاق على  يقال
في القطاع ال تجد القبول من الجميع، ال من جميع فصائل « حماس»على القطاع. إن سياسة 

الوضع الداخلي، أو ما يتعلق المقاومة، وال من جميع قطاعات الشعب في غزة، سواء في ما يتعلق ب
الخاصة بالقطاع. وفي كثير من األحيان تبدو « اإلسرائيلية»بالسياسة المتبعة من السياسات 

، «اإلسرائيلية»كمن يفرض سياساته بالقوة، وهو ما يفتح الباب أمام االختراقات األمنية « حماس»
 .وغير األمنية

 5/9/2019، الخليج، الشارقة
 

 : ماذا حقق االحتالل من مشروعه اإلجالئي اإلحاللي؟22لكنيست عشية انتخابات ا .31
 نبيل السهلي

، المزمع إجراؤها يوم الثالثاء في السابع عشر من ايلول / 22مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست 
 فلسطين،سبتمبر، برزت أسئلة ملحة حول حلقات المشروع الصهيوني اإلجالئي اإلحاللي في 

 االستراتيجيالتي لم تنجز حتى اللحظة الراهنة. وفي هذا السياق يذكر أن المنطلق وبالتالي الحلقات 
لسياسة اإلحالل والتهويد الصهيونيين في فلسطين قد ارتكزت على أربعة أسس، تتفرع عنها جملة 
مبادئ ألغراض مرحلية التنفيذ وفق اإلمكانات الصهيونية المتاحة. وتحدد األسس والركائز بما يلي: 

مل الصهيوني الدؤوب لتهجير يهود العالم إلى فلسطين لكونها العامل الحاسم ديموغرافيا ، فضاًل الع
عن العمل على تهويد األرض العربية، بعد احتاللها ومصادرة ما يمكن مصادرته بطرق عديدة، 

ة إضافة إلى محاولة تهيئة الظروف السياسية لطرد ما أمكن من العرب الفلسطينيين ومن ثم إقام
المستوطنات لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا لصالح المشروع الصهيوني، وأخيرًا تًم التركيز على إيجاد 
اقتصاد صهيوني، من شأنه أن يكون عامال جاذبا لمزيد من يهود العالم، من خالل تحقيق مستويات 

 . معيشة مرتفعة ومعدالت نمو عالية في آن
 الحلقات المفقودة
وماذا عن الحلقات المفقودة؟ أسئلة سنحاول اإلجابة عنها  الصهيوني،داف للمشروع ماذا تحقق من أه

في سياق عرضنا. في الجانب اإلحاللي التهويدي ، أولى قادة الحركة الصهيونية ودولة االحتالل 
الصهيوني أهميًة فائقة لموضوع هجرة اليهود من بقاع األرض كافة باتجاه فلسطين ، وذلك لتأمين 

البشرية الالزمة لتنفيذ حلقات المشروع الصهيوني المتصلة والممرحلة، ولوحظ أن الهجرة  المادة



 
 
 
 

 

 27 ص             5026 العدد:             9/5/2019الخميس  التاريخ: 

                                    

اليهودية لم تتخذ طابع الجذب والطرد وفق العوامل الموضوعية، وإنما اتخذت طابعًا منظمًا تقف 
وراءه المؤسسات الصهيونية، ومنذ مؤتمر بال استطاعت الحركة الصهيونية وإسرائيل استغالل 

روف الدولية لجذب مزيد من يهود العالم وإسرائيل، فكانت بريطانيا المؤسس األول لدفع المادة الظ
( فحصلت كبرى 1948-1922البشرية اليهودية إلى فلسطين أثناء انتدابها على فلسطين خالل الفترة )

 15ئيل في الهجرات اليهودية إبان تلك الفترة حتى وصل مجموع اليهود عشية اإلعالن عن إقامة إسرا
( ألف يهودي ارتفع نتيجة الهجرة بشكل أساسي، وبفعل استمرار 650إلى نحو ) 1948مايو/أيار 

 .2019( مليون يهودي في منتصف العام الحالي 6،7الهجرة ليصل إلى )
( سنوات ذهبية بالنسبة 1960-1948وقد كانت السنوات األولى إلقامة دولة االحتالل الصهيوني )

من إجمالي الزيادة اليهودية في فلسطين  %69ليهودية، فقد ساهمت الهجرة بنحو لعامل الهجرة ا
خالل تلك الفترة، وتراجعت هذه النسب بسبب تراجع عوامل الجذب إلى فلسطين المحتلة، وكذلك 
عوامل الطرد من دول المنشأ، إلى أن عاودت الظروف المناسبة بعد انهيار االتحاد السوفياتي 

(، وتبعًا لذلك ساهمت الهجرة 2000-1989أكثر من مليون يهودي خالل الفترة ) السابق، وتم جذب
من إجمالي زيادة اليهود في فلسطين. وبعد تراجع أرقام الهجرة  %67خالل السنوات المذكورة بنحو 

(، فإن السلطات الصهيونية تسعى جاهدًة لفتح 2000-1989خالل السنوات األخيرة ، مقارنة بالفترة )
جديدة لهجرة يهود من الدول اآلسيوية، خصوصًا في ظل عدم وجود احتماالت هجرة اليهود قنوات 

إلى فلسطين من أوروبا وأمريكا بسبب ارتفاع مستوى معيشتهم في تلك الدول، وستظل الهجرة 
اليهودية هاجسًا قويًا ألصحاب القرار في دولة االحتالل الصهيوني؛ لكونها حجر األساس في تأمين 

ة البشرية اليهودية لتحقيق أحالمها التوسعية في المنطقة العربية من جهة، وتحقيق التفوق الماد
 .الديموغرافي الدائم على العرب في فلسطين من جهة أخرى في المدى البعيد

باعتماد الحركة الصهيونية ودولة االحتالل على ارتكاب  اإلجالئي،في مقابل ذلك تمثل الجانب 
الفلسطينيين أصحاب األرض األصليين على الرحيل عن أرضهم بقوة السالح  المجازر لحمل العرب

فلسطيني من  ألف( 850بمجملها إلى طرد ) المسجلة، أدتوارتكاب عشرات المجازر المسجلة وغير 
. 2019ليصبح مجموعهم أكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني خالل العام الحالي  ،948ديارهم عام 
( ألف 460احتاللها للضفة والقطاع، استطاع جيش االحتالل طرد نحو ) إبان 1967وفي العام 

. 2019فلسطيني، أصبح مجموعهم نحو مليون وستمائة ألف نازح فلسطيني خالل العام الحالي 
وبالنسبة إلى الركيزة الصهيونية األهم والمتمثلة بتهويد األرض الفلسطينية فإن تلك العملية تطلبت 

لفلسطينية بشتى الطرق والوسائل، وقد وضعت لها آليات منظمة ومؤسسات السيطرة على األرض ا
تنفيذية تعمل بدقة عبر وسائل عديدة من بينها المجازر واإلجالء القسري واالستيالء على األرض 
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الفلسطينية بالقوة وحجج مختلفة ، وقد لعبت المؤسسات الصهيونية المختلفة، مثل الصندوق القومي 
لة اليهودية ومنظمة ييكا، فضاًل عن االنتداب البريطاني، لعبت دورًا مهما في نقل اليهودي، والوكا

من خالل  1948ملكية األراضي العربية الفلسطينية لليهود، واستطاعت الحركة الصهيونية حتى العام 
( % من مجموع مساحة األراضي الفلسطينية التي أنشئت 9نشاط مؤسساتها المحموم السيطرة على )

، في حين ساهم االحتالل البريطاني بالقسط األكبر من التسلل 1948ا دولة االحتالل في العام عليه
 .اليهودي إلى األراضي الفلسطينية والسيطرة عليها

 السيطرة الديموغرافية
وبعد العام المذكور استمرت السلطات الصهيونية باالستيالء على األراضي العربية بكافة وشتى 

الجائرة، فتوسعت تبعًا لذلك ملكيات الصندوق القومي اليهودي في فلسطين. وتابعت الطرق والقوانين 
السلطات الصهيونية خطواتها التهويدية بعد احتاللها الضفة والقطاع، فكانت القدس مركز التهويد 

وحتى 1967ألهداف سياسية معروفة في مقدمتها اعتبارها العاصمة األبدية إلسرائيل. ومنذ العام 
، استطاعت دولة االحتالل مصادرة القسم األكبر من مساحة الضفة الفلسطينية 2019الحالي  العام

( مستوطنة فيها، تستحوذ على أكثر من خمسمائة ألف مستوطن يهودي، ناهيك عن 151وإقامة )
 .ألف مستوطن في األحياء واألطواق االستيطانية حول مدينة القدس المحتلة 190

ن المتمثلتين بإقامة المستوطنات وتطور االقتصاد اإلسرائيلي، فإن الحركة وبالنسبة إلى الركيزتي
الصهيونية ودولة االحتالل، اعتبرتا تلك الركيزتين الوجه اآلخر لعملية االحتالل والمكملة للتهويد 
والتفريغ والسيطرة الديموغرافية، وهي الحزام األمني واالقتصادي للتجمع االستيطاني الصهيوني، فمنذ 

وقبله أقامت الحركة الصهيونية وإسرائيل مستوطنات تستحوذ على المهاجرين من اليهود  1948العام 
من جهة، وتحقق عملية العزل والحصار للقرى العربية من جهة ثانية. ومن أجل ذلك هدمت 

( قرية عربية وأنشأت على أطالل الكثير منها 585( قرية من أصل )478السلطات الصهيونية )
ات صهيونية أو بالقرب منها، وما زلنا نلحظ أن للمستوطنات وكذلك النشاط االستيطاني مستوطن

بشكل عام أهمية قصوى في إطار نشاط المؤسسات والحكومات الصهيونية المتعاقبة لكونها ركيزة 
من ركائز المشروع الصهيوني وانطالقه لتحقيق خطوات الحقة. وهذا ما توضح خالل الحملة 

والمزمع إجراؤها في السابع عشر من أيلول / سبتمبر القادم ،حيث تركزت  ،22لكنيست االنتخابية ل
على أهمية النشاط االستيطاني واالستمرار في قضم األرض في عمق الضفة الغربية بما فيها مدينة 

 . القدس
ركائز  ويمكن الجزم أنه رغم الدعم األمريكي والغربي المطلق لدولة االحتالل الصهيوني ، لكن ثمة

من المشروع الصهيوني اإلحاللي اإلجالئي لم تكتمل بعد، سواء في شقها البشري أو المادي أي 
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األرض، وهناك حلقات مفقودة لم تنجز، فاالستيطان على أشده والموازنات المخصصة لذلك خير 
ة عام ، أو المحتل1948دليل، واإلنسان الفلسطيني مالحق في أرضه سواء في فلسطين المحتلة عام 

، من خالل جعل حياته صعبة، أو محاولة أسرلته، وجعله هامشيًا في أرض أجداده وآبائه 1967
وتبعًا لذلك ستبقى أراضي فلسطين محور صراع مفتوح خالل العقود المقبلة بين الشعب الفلسطيني 

 . الطويلوقواه الحية من جهة، والمحتل الصهيوني الذي البد أن يرحل بعد كفاح الشعب الفلسطيني 
 5/9/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 بادرة ترامب األمنية لنتنياهو قبيل االنتخابات .32

 أمير تيفون وعاموس هرئيل
يحاول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ترتيب هدية سياسية دراماتيكية من جانب اإلدارة األميركية 

دة احتماالته لتشكيل الحكومة في األسابيع التي بقيت حتى يوم انتخابات الكنيست، بهدف زيا
القادمة. في األسابيع األخيرة، جرت اتصاالت مكثفة بين عدد من المستشارين الكبار لنتنياهو 
وجهات في إدارة ترامب بخصوص نشر بيان من قبل الرئيس األميركي. في إطار البيان قد يتعهد 

. في المقابل يناقشون في محيط ترامب بالدفاع عن إسرائيل أمام أي تهديد وجودي مستقبلي عليها
نتنياهو أيضًا تقديم بادرة حسن نية سياسية أخرى من جانب روسيا. ومؤخرًا تم فحص احتمالين: 
زيارة أخرى للرئيس فالديمير بوتين للبالد قبل االنتخابات، أو كبديل عن ذلك لقاء ثالثي آخر بين 

وروسيا مثل اللقاء الذي جرى بالبالد في مستشاري األمن القومي من إسرائيل والواليات المتحدة 
 .حزيران الماضي

بين إسرائيل وأميركا، « حلف دفاع»ولدت فكرة البيان الرئاسي األميركي من خالل مبادرة أوسع لبلورة 
طرح للمرة األولى في التسعينيات، لكنه لم ينفذ في أي يوم. أحد المعاني األساسية لحلف الدفاع هو 

ن بمساعدة بعضهما إذا تعرضت إحداهما لمواجهة عسكرية. هذه المبادرة تم بحثها أن الدولتين تتعهدا
مجددًا، في األشهر األخيرة، من قبل شخصيات كبيرة إسرائيلية وأميركية، وحظيت بدعم سيناتورات 
بارزين في الحزب الجمهوري. ولكن التوقيع على اتفاق كهذا بين الدولتين يحتاج إلى أشهر كثيرة من 

اوضات بين وزارة الدفاع اإلسرائيلية والبنتاغون ووكاالت أخرى في اإلدارة األميركية. إن احتمالية المف
 .أيلول ضئيلة جداً  17بلورة حلف دفاع قبل االنتخابات في 

إضافة إلى ذلك، في جهاز األمن بإسرائيل هناك جهات كبيرة تعارض الحلف الدفاعي مع الواليات 
أن هذا االتفاق سيقيد في المستقبل الجيش اإلسرائيلي أثناء األزمات المتحدة؛ بسبب الخوف من 

األمنية. توجد المعارضة أيضًا في أوساط رؤساء جهاز الدفاع السابقين، الذين يحظون بحرية إجراء 
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مقابالت واإلدالء بتصريحات في هذا الشأن، األمر الذي يمكنه أن يقلص المكاسب السياسية التفاق 
 .لنتنياهوكهذا بالنسبة 

بسبب الصعوبات في بلورة حلف الدفاع أحد االحتماالت التي فحصها مستشارو نتنياهو مع اإلدارة 
األميركية، هو نشر تصريح نوايا قبيل بلورة اتفاق حلف الدفاع، دون التعهد بأن المفاوضات حول 

حتى لو أنه فعليًا  الموضوع ستستكمل. بيان كهذا ستكون له أهمية سياسية بالنسبة لرئيس الحكومة،
لم تنضج المفاوضات بين الجهات المهنية بالطرفين في األشهر التي ستعقب االنتخابات. خالل 

، أن نتنياهو معني بالدفع قدمًا بمبادرة بهذه الروح مع إدارة «معاريف»تموز نشر بن كاسبيت، في 
حكومة في الحملة االنتخابية ترامب، بعد أن نشرت الحكومة عددًا من القرارات التي ساعدت رئيس ال

السابقة، بما في ذلك اعتراف أميركا بهضبة الجوالن كجزء من إسرائيل وإجراء زيارة رسمية أولى 
 .«حائط المبكى»لوزير خارجية أميركي لـ 

إحدى الجهات، التي تدفع قدمًا باحتمالية حلف الدفاع، هي المعهد اليهودي لبحوث األمن القومي 
(، وهو منظمة تجمع عشرات اليهود من أميركا الذين خدموا في وظائف أمنية )جي.آي.إن.أس.إي

في الواليات المتحدة. وقد أجرت هذه المنظمة، في الشهر الماضي، محادثة مشتركة في الموضوع 
مع السناتور الجمهوري لندسي غراهام، الذي صرح بأنه يؤيد حلف دفاع بين هذه الدول خالل زيارة 

. وقال غراهام في المحادثة: إنه بحث هذا 2019بل االنتخابات السابقة في آذار له في إسرائيل ق
الموضوع مباشرة مع الرئيس ترامب، وإنه حسب تقديره أيضًا، وزارة الخارجية األميركية تؤيد اتفاق 

ستحظى هذه الفكرة بتأييد كبير في أوساط الجمهور »حلف الدفاع، مضيفًا: إنه حسب تقديراته 
 .«لياإلسرائي

في اإلدارة األميركية يفحصون احتمالية أخرى، ملزمة أقل من بيان بشأن اتصاالت للتوقيع على 
اتفاق حلف دفاع. إعالن عام للرئيس ترامب يقول: إن الواليات المتحدة برئاسته ستساعد إسرائيل في 

ت اإلدارة أي حالة تهديد وجودي مستقبلي على الدولة. إعالن كهذا ال يجب أن يمر عبر وكاال
المختلفة، وأيضًا ال يحتاج إلى أي مصادقة من الكونغرس األميركي. صالحيته القانونية غير 
واضحة. ولكن من ناحية سياسية يتوقع أن يساعد أيضًا نتنياهو ويساعد ترامب نفسه، الذي سيتنافس 

 .2020على والية ثانية في تشرين الثاني 
بومبيو، إلى إمكانية كهذه في مقابلة أجراها، األسبوع وأشار وزير الخارجية األميركي، مايك 

الماضي، مع المحلل السياسي الجمهوري، يو وايت، الذي سأله: هل ستساعد إدارة ترامب إسرائيل 
في حرب مستقبلية، مثل المساعدة التي أغدقتها إدارة نيكسون على حكومة غولدا مئير في حرب 

أنا على قناعة بأن »، أجاب بومبيو، «م هذا الموضوعنحن دائمًا نبحث معه»؟ «يوم الغفران»
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الرئيس ترامب الذي قام بنقل السفارة األميركية إلى القدس وأوضح أنه إلسرائيل توجد حقوق في 
 .«هضبة الجوالن، سيصنع ما يجب صنعه من أجل ضمان أمن صديقتنا إسرائيل

سبة لنشاطات عسكرية إلسرائيل في في األسبوع الماضي، كشفت فجوات في اإلدارة األميركية بالن
أرجاء الشرق األوسط. في الوقت الذي منح فيه بومبيو ونائب الرئيس، مايك بنس، تأييدًا علنيًا مطلقًا 
إلسرائيل، فإن وزارة الدفاع والجيش األميركي كانا متحفظين. مصادر رفيعة في البنتاغون قدمت 

ل هي التي تقف من وراء موجة التفجيرات بالعراق في توجيهات لوسائل اإلعالم األميركية بأن إسرائي
األسابيع األخيرة. وبعد ذلك نشرت بيانًا رسميًا للبنتاغون عبر عن دعمه لسيادة الحكومة العراقية، 

 .وتعهد بمساعدة العراقيين في تحقيق هذه المسألة
المتحدة، وقف بصورة  بعد يوم على البيان الرسمي الذي تربع على العناوين في إسرائيل والواليات

استثنائية وزير الدفاع المؤقت، مارك أسبر، ورئيس األركان األميركي، جوزيف دانفورد، من أجل 
نحن في العراق مجرد »إعطاء توجيه إعالمي مشترك في البنتاغون الذي خالله كررا هذه الرسائل. 

أميركي الموجودين في  ، قال أسبر في تطرقه للخمسة آالف جندي«ضيوف على الحكومة العراقية
«. بالطبع نحن قلقون من أي شيء يمكن أن يؤثر على قواتنا هناك وعلى شبكة عالقاتنا»العراق. 

 .«كل ما نفعله يتم على قاعدة التفاهمات مع الحكومة العراقية»وأضاف دانفورد: إن 
جرت اتصاالت  الخالف حول الهجمات المنسوبة إلسرائيل في العراق يمكن أن يطفو من جديد؛ إذا

من أجل التوقيع على حلف الدفاع، وهذا يمكن أن يكون سببًا آخر يبّين لماذا يفضلون في اإلدارة 
 .األميركية بيانًا عامًا للرئيس األميركي على إجراء مفاوضات من أجل اتفاق مفصل مع إسرائيل

 «هآرتس»
 4/9/2019، األيام، رام هللا
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