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 في غزة تدعو الحكومة لمراجعات شاملة تجاه السياسات المتخذة تجاه القطاع قيادة فتح
 قرار قضائي مهم لصالح حماس في أوروبا

 عبد الهادي لـ"المركز": جهات تسهل هجرة الفلسطينيين من لبنان للخارج
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*** 
 

 "لن سنسى تفاسي  في العمل من أجل إسرائيل"ترامب معّلقا: ت    و غرالنبيت يقدم استقال  1
)وكاالت(: أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، استقالة مبعوثه الخاص -واشنطن

سنوات في إدارتي،  3بعد نحو “وقال في تغريدة  للسالم في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت.
 ، دون أن يحدد موعد مغادرته.”ابعة عمله في القطاع الخاصسيغادر جيسون غرينبالت لمت

لن ننسى تفانيه في العمل من أجل إسرائيل وسعيه للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين. “وأضاف 
 ”.سنشتاق إليه، شكرا جيسون 

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا، الخميس، إن غرينبالت يعتزم االستقالة بعد إعالن خطة السالم 
يكية للفلسطينيين واإلسرائيليين. وأضافوا أن غرينبالت، الذي كان يعتزم البقاء لعامين فقط في األمر 

، يتطلع للعودة لزوجته وأبنائه الستة الذين بقوا في 2017البيت األبيض عندما بدأ العمل في أوائل 
 منزلهم في نيوجيرزي.

بالعاصمة البريطانية لندن، إلى تقديم وسارع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموجود 
” يسرائيل هيوم“، حسبما نقلت عنه صحيفة ”جهوده في دعم األمن والسالم”الشكر لغرينبالت، لـ

 العبرية.
ساهم عمله في تطوير العالقات بين إسرائيل وجيرانها بسبب “وقال كوشنر، في بيان، إن غرينبالت 

هو صديق مقرب وشريك وسوف يواصل التأثير بشكل ثقة واحترام كل الزعماء في المنطقة له. 
 ”إيجابي على العالم

 5/9/2019القدس العربي، لندن، 
 
 بحر: الخليل مدينة فلسطينية لألبد وستنياهو وكياس  إلى زوال  2

قال أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: إن حكومة االحتالل : غزة
 ى حرب دينية.الصهيوني تجر المنطقة إل

 -تعقيبا على اقتحام نتنياهو المسجد اإلبراهيمي-وحذر بحر في تصريح صحفي مساء األربعاء 
االحتالل من اللعب بالنار، مشددا على أن نتنياهو سيكون أول من يحترق بالنار التي ستطيح 

 بحكومته وكيانه الغاصب الذي تأسس على القتل واإلجرام واإلرهاب وسفك الدماء.
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د بحر أن مدينة الخليل ستبقى مدينة فلسطينية خالصة إلى األبد وجزءا ال يتجزأ من فلسطين وأك
التاريخية التي يحميها شعبها البطل ومقاومته الباسلة باألرواح والدماء، مشددا على أن نتنياهو 

 وكيانه المصطنع إلى زوال قريب بإذن هللا.
 لحماية المقدسات ولجم مخططات االحتالل.ودعا بحر إلى انتفاضة شعبية فلسطينية عارمة 

كما دعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والتحرك العاجل من أجل وقف العدوان الصهيوني السافر 
على المسجد اإلبراهيمي الشريف والمقدسات الفلسطينية الذي يشكل انتهاكا سافرا لقواعد القانون 

 العبادة واألديان.الدولي واالتفاقيات والمواثيق الخاصة بحرية 
 5/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعيم

 
 ما شهدت  مدينة الخليل وبلدتها القديمة هو إعادة احتيل بالقوة: وزارة الخارجية  3

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن ما شهدته مدينة الخليل وبلدتها القديمة هو إعادة احتالل بالقوة، 
لحماية مئات قليلة من المستوطنين، لهو دليل قاطع بكذب « ائيليإسر »ووجود أكثر من ألفي جندي 

 وزيف ما ادعاه نتنياهو.
وقالت الخارجية: إن نتنياهو نفسه كان غريبًا في المكان، ومشهد الحضور العسكري ومحاولة إثبات 

 غرافيا.التزوير كحقائق بالقوة، كان أبلغ حضورًا من ادعاءات نتنياهو وافتراءاته على التاريخ والج
 6/9/2019، الخليج، الشارقة

 
 عرالقات يلتقي وفدا من كبار مساعدي اعضاء الكوسجرس األميركي  4

مساعدي التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وفدا من كبار : رام هللا
الدولتين  الكونجرس األميركي الديمقراطيين، برعاية منظمة "جي ستريت"، التي تدعو لحل أعضاء

 وإنهاء االحتالل والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وأكد عريقات محاوالت االحتالل اإلسرائيلي المستمرة في فرض الحقائق على األرض وتوسيع ودعم 

ن تؤدي لألمن أوشرعنة االحتالل وسياسة الضم، والتي تساعد في زعزعة االستقرار في المنطقة و 
 صيال من الفلسطينيين.والسالم، وهي مرفوضة جملة وتف

االحتالل وتحقيق مبدأ الدولتين، فلسطين  خالل إنهاءوقال عريقات إن السالم يتحقق فقط من 
 .1967بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب اسرائيل على حدود الرابع من حزيران 

 5/9/2019، وكالة األسباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 جراءات الحكومة من أجل االسفكاك عن االحتيلاشتية يطلع مييدينوف على إ  5
أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق : رام هللا

األوسط نيكوالي ميالدينوف، على خطط الحكومة في االنفكاك التدريجي عن االحتالل من خالل 
إلسرائيل وإيجاد بديل محلي واقليمي لها، والتوجه تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويالت الطبية 

 نحو العمق العربي من خالل اتفاقيات ثنائية مع األردن والعراق، ومصر قريبا.
 جاء ذلك خالل استقباله المبعوث األممي في مكتبه بمدينة رام هللا اليوم الخميس.

ن محافظة قلقيلية مؤخرا، والهادفة كما أطلعه على استراتيجية التنمية بالعناقيد، التي تم إطالقها م
 لخلق تنمية اقتصادية متوازنة باالعتماد على الميزة الجغرافية لكل محافظة.

وقال اشتية إن اقتحام نتنياهو للحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل، وإعالنه عن وحدات استيطانية 
 نها، وتتطلب موقفا دوليا حاسما.جديدة فيها، هي جزء من حملته االنتخابية التي يدفع الفلسطيني ثم

 5/9/2019، وكالة األسباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القرعاوي يدعو للوحدة لمواجهة مخططات االحتيل بالقدس  6
دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في طولكرم فتحي القرعاوي 

دينة القدس المحتلة والمقدسات اإلسالمية عبر تحقيق الوحدة إلى مواجهة مخططات االحتالل بحق م
 الوطنية.

وقال القرعاوي الخميس، هذه أوقات مغرية لالحتالل لتنفيذ مخططاته ضد المقدسات اإلسالمية، وال 
يمكن منعه من استمرار انتهاكاته إال عبر تحقيق الوحدة الوطنية واالتفاق على مشروع وطني جامع 

 في وجهه. يقف سدا منيعا
وأوضح أن دعوة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي "جلعاد أردان" للتقسيم المكاني والزماني للمسجد 

 األقصى محاولة لفرض واقع جديد يسعون له منذ زمن.
ودعا القرعاوي السلطة إلطالق يد المقاومة في الضفة من أجل الدفاع عن شعبنا وحماية مقدساته، 

 مون مقدساتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة.مردفا فلتترك الناس يح
ولفت إلى أنه في ظل مالحقة المقاومة في الضفة من قبل االحتالل والسلطة، فال يمكن لشعارات 

 الفيس بوك والتصريحات الرنانة أن تحمي المقدسات اإلسالمية في فلسطين.
 5/9/2019، موقع حركة حماس
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 جعات شاملة تجاه السياسات المتخذة تجاه القطاعقيادة فتح في غزة تدعو الحكومة لمرا  7
أشرف الهور: استمرارا للحراك، الذي بدأت فيه قيادة حركة فتح في قطاع « القدس العربي» –غزة 

غزة منذ أيام، وتطالب فيه الحكومة الفلسطينية بالمساواة في عملية دفع الراتب ما بين موظفي غزة 
لعمل مراجعات شاملة لكل السياسات واإلجراءات التي اتخذتها  والضفة، أكدت الحركة أنه آن األوان

 وتتخذها الحكومة بخصوص القطاع، وإلغاء اإلجراءات التي أثبتت فشلها.
وطالبت قيادة الحركة في قطاع غزة، في تصريح صحافي لعضو الهيئة القيادية العليا جمال عبيد، 

صمود أهالي القطاع. ودعا أيضا إلعادة  من الحكومة الفلسطينية بضرورة استحداث خطوات تعزز
يحملون على عاتقهم مسؤوليات ثقيلة وصعبة »االعتبار لحركة فتح وأبناء التنظيم الذين قال إنهم 

وتحديات متعددة ومختلفة، ويتمسكون بالشرعية الفلسطينية، ويلتفون حول القيادة الوطنية رغم الجوع 
 «.الذي يطحن عظام أبنائهم

ال تعرف التقسيم والتمييز الجغرافي، بل وتعتبر هذا التقسيم من »أن حركة فتح  وشدد عبيد على
واستذكر المواقف التي «. اإلسرائيليات التي يجب أن ُتحارب، ألن األرض فلسطين وحدة موحدة

كانت ومازالت تتحدى مشاريع االنقسام واالنفصال، متمثلة بالعديد من المليونيات التي خرجت في 
المناسبات الوطنية لتجديد العهد للرئيس والقيادة الفلسطينية، ونفذها أبناء حركة فتح في العديد من 
 قطاع غزة.

ما »، وأنهم «تحملوا الكثير من المعاناة والمالحقات بسببها»وأكد أن أعضاء وأنصار الحركة في غزة 
معي الوطني التي زالوا يصرون على االلتزام بالشرعية التي كانت وستظل تمثل حقيقة الوعي الج

تتمتع به جماهير فتح وحرصها الشديد على المشروع الوطني والجاهزية التامة إلسقاط كل المؤامرات 
 «.التي تستهدف القضية الفلسطينية

ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن لهم حقوقا يجب أن »وشدد عبيد على أن أبناء فتح في غزة 
في غزة للمتصيدين في المياه العكرة باستغالل أوضاع الموظفين لن تسمح فتح »، لكنه قال «تلبى

المأساوية لدس سمومهم التي بالتأكيد ال تهدف إال إلحداث شروخات بين أبناء شعبنا من خالل 
، مؤكدا على قدرة التنظيم «ذرف دموع التماسيح وإظهار التعاطف المصطنع والتباكي على حقوقهم

بعيدا عن المزايدات وبيع المواقف واستغالل حتى المآسي »على حماية حقوق وأبناء غزة، 
 ، وكان يشير إلى بيانات أصدرها ناطقو حماس أعلنوا فيها التضامن مع الموظفين.«والمعاناة

وفي السياق تستمر المشاورات التي تجريها قيادة الحركة في قطاع غزة، لدفع الحكومة للمساواة في 
 ضفة والقطاع.دفع قيمة رواتب الموظفين في ال
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من رواتبهم، حين قدمت  %80جاء ذلك بعد أن تفاجأ الموظفون في القطاع بالحصول على نسبة 
من قيمة شهر  %50من راتب الشهر الماضي، و %60لهم الحكومة مطلع الشهر الحالي دفعة 

ون نسبا فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر الذي وقعت فيه أزمة أموال المقاصة، وبدأ الموظفون يتلق
 .%60إلى  50من الرواتب ما بين 

من قيمة تلك الرواتب، ما يشير إلى أن  %110في المقابل حصل موظفو السلطة في الضفة على 
من قيمة آخر راتب خفض لهم والذي بلغت  %50و %60ما دفع لموظفي غزة، كان عبارة عن 

 ، وليس من أصل الراتب اإلجمالي.%75نسبته 
 6/9/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 قرار قضائي مهم لصالح حماس في أوروبا  8

قال المحامي خالد الشولي إن المحكمة األوروبية اتخذت قرارا مهما لصالح حركة المقاومة : وكاالت
 اإلسالمية "حماس".

وأضاف الشولي أن المحكمة االبتدائية األوروبية في لوكسمبورج قضت لصالح حماس، في الجلسة 
ت في الرابع من أيلول الجاري، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس العلنية التي عقد

 وذراعها العسكرية "كتائب الشهيد عز الدين القسام" على قوائم اإلرهاب.
وتابع بأنه في القضية المنظورة أمام المحكمة االبتدائية األوروبية في لوكسمبورج، الخاصة بالقرارات 

 2018/468والمراسيم الصادرة عنه أرقام  2018/1084و 2018/475قام الصادرة عن المجلس أر 
عزالدين القسام على قوائم اإلرهاب، حكمت -، الخاصة بإعادة إدراج حماس وحماس2018/1071و

 عزالدين القسام.-المحكمة أن هذه القرارات والمراسيم الغية فيما يتعلق بحماس، بما فيها حماس 
، التي لم 2019ى القرارين شكال، لكنه ال يشمل القرارات الصادرة في عام ورغم أن الحكم الجديد ألغ

 يتم الطعن عليها.
كما أن الحكم الجديد ليس له عالقة بالقضية األساسية التي صدر فيها الحكم األول من المحكمة 

عدل ، التي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة ال2014كانون األول/ ديسمبر  17االبتدائية في 
 األوروبية.

 6/9/2019، وكالة سما اإلخبارالة
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 عبد الهادي لـ"المركز": جهات تسهل هجرة الفلسطينيين من لبنان للخارج  9
تسهل  -لم يحددها-أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، أن هناك جهات : بيروت

غيرها من الدول؛ إلنهاء حق العودة هجرة الالجئين الفلسطينيين بلبنان إلى الدول األوروبية وكندا و 
 وقضية الالجئين.

ٍ لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": إن هجرة الالجئين الفلسطينيين  وقال عبد الهادي، في تصريٍح خاص 
 من لبنان تأتي ضمن تنفيذ صفقة القرن، كونها تهدف إلى إنهاء قضية الالجئين وحق العودة.

لبنان هم أبرز عنوان لالجئين اليوم، مضيفًا: "الالجئون في  وأوضح أن الالجئين الفلسطينيين في
 أكثر من مكان أمورهم منتهية من وجهة النظر األمريكية الصهيونية".

وشدد على أن العنوان األعقد حسب الوجهة األمريكية يتمثل بالالجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدًا 
ن الجهات التي تسهل هذا األمر لتهجير العدد أن هناك جهودا دولية كبيرة وبمساندة مجموعة م

 األكبر من الالجئين الفلسطينيين في لبنان؛ لتسهيل عملية التوطين.
وأضاف: "نتحدث مع أشقائنا في لبنان في كل هذه المخاطر، ألننا نتشارك وإياهم رفض التوطين 

رفضت من لبنان رسميًا والتهجير، وأيضًا نتشارك وإياهم رفض صفقة القرن، خاصة أن صفقة القرن 
 وشعبيًا وحزبيًا".

وأشار إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين اللبنانيين لمواجهة كل هذه المشاريع، وكذلك 
 العمل من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني في لبنان عبر أكثر من مسار.

ة في لبنان السماح بتحقيق ومنح ونبه إلى أنه من ضمن ما تقوم به القوي الوطنية واإلسالمي
الالجئين الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية، من أجل العيش بكرامة ويثبتهم بالتمسك بحق 

 العودة وحفاظهم على الهوية الوطنية.
تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان  156مخيما و 12الجئا فلسطينيا، في  422ألفا و 174ويعيش 

 .2017إحصاء إلدارة اإلحصاء المركزي اللبنانية، عام الخمس، بحسب أحدث 
 5/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعيم

 
 العالول يدعو لتشكيل تحالف دولي للتصدي لصفقة القرن   10

دعا نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إلى تشكيل تحالف دولي من مختلف القوى : رام هللا
لدولتين إلنهاء االحتالل االسرائيلي، واالعتراف بدولة فلسطينية التقدمية والديمقراطية والداعمة لحل ا
 والتصدي لما تسمى بـ"صفقة القرن".
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ودعا العالول خالل استقباله مفوض العالقات الدولية في الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي 
فلسطين والمنطقة،  يوهان هاسل، في رام هللا، اليوم الخميس، إلى لجم اإلدارة األميركية وتغولها في

 لتجنيب الشعوب مآالت سياساتها.
واستعرض تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية، والممارسات اإلسرائيلية اليومية ضد شعبنا، 
وإصرار حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التنكر للقانون والمرجعيات الدولية، والتي كان 

ل، وتصريحاته العدوانية حول استمرار االستعمار االستيطاني في آخرها اقتحام نتنياهو لمدينة الخلي
الضفة الغربية والقدس المحتلة، بغطاء كامل من اإلدارة األميركية التي تعتبر شريكا لالحتالل في 

 جرائمه ضد شعبنا. 
وشدد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض ألي تنازل عن الحقوق الشرعية لشعبنا، وفي مقدمتها 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق الالجئين بالعودة، وإطالق سراح األسرى 
من سجون االحتالل، وإنهاء الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة ضمن مرجعية دولية متعددة، تحتكم 

 إلى القانون والقرارات الدولية.
ساتها في فلسطين والمنطقة تساهم في تأجيج وأشار العالول إلى أن مواقف اإلدارة األميركية وسيا

 الكراهية والتطرف، وتقف حائال أمام االستقرار والتطور لدول وشعوب المنطقة.
 6/9/2019، وكالة سما اإلخبارالة

 
 "فتح" توصي بتجميد عضوالة زوج شقيقة إسراء غرالب  11

اليوم الخميس، عن قيامها  كشفت "حركة فتح" في أريحا شرقي الضفة الغربية،: رام هللا ــ نائلة خليل
برفع توصية بتجميد عضوية محمد صافي، زوج شقيقة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي توفيت 

 من الشهر الماضي، وأثارت وفاتها رأيًا عامًا فلسطينيًا، وعربيًا، ودوليًا. 22في 
لعربي الجديد"، أن إقليم وأكد أمين سر إقليم حركة "فتح" في أريحا واألغوار نائل أبو العسل لـ"ا

الحركة قام برفع توصية بتجميد عضوية محمد صافي، عضو منطقة عين السلطان التنظيمية في 
أريحا، قائاًل "إن التوصية بالتجميد تأتي على خلفية توقيف صافي منذ أربعة أيام من قبل مباحث 

لتجميد إجراء متبع في الحركة مدينة بيت لحم، في ما يتعلق بقضية إسراء غريب"، موضحًا أن "هذا ا
 يأتي إلى حين إثبات براءته أو إدانته".

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، رفض في مقابلة مع التلفزيون الرسمي 
الفلسطيني، أمس األربعاء، رواية عائلة إسراء غريب من بلدة بيت ساحور شرق بيت لحم، بأن ها 

"، مؤكدًا أن "آثار كدمات واعتداءات ظهرت على جسم الفتاة حين وصولها إلى توفيت بـ"مس  جن
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المستشفى الذي أعلن وفاتها، وأنها أدخلت إلى مستشفى بيت جاال الحكومي في مدينة بيت لحم 
أغسطس/ آب الماضي، بعدما أخرجتها العائلة على مسؤوليتها في وقت سابق من  10مساء 

ن دون أن تتلقى العالج المناسب، وُأحضرت إلى طوارئ مستشفى بيت مستشفى الجمعية العربية، م
 جاال عند منتصف الليل، ولم تكن حالتها طبيعية، وكان واضحًا على جسمها عالمات االعتداء".

 5/9/2019، العربي الجديد، لندن
 

 بدران: رهاسات االحتيل بتقسيم األقصى سيفشلها شعبنا  12
المقاومة اإلسالمية "حماس" ورئيس مكتب العالقات الوطنية قال عضو المكتب السياسي لحركة 

حسام بدران إن تجديد قادة االحتالل دعواتهم السافرة لتقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا، 
وإشرافهم وتأييدهم لالعتداءات اليومية عليه، هي مخطط فعلي يسعون لتنفيذه على األرض بدون 

 مواربة أو تردد.
تصريح صحفي أن دعوات وزير أمن االحتالل جلعاد أردان إلى تقسيم األقصى وأكد بدران في 

زمانيًا ومكانيًا، دليل على أن االحتالل وقادته عاجزون عن قراءة داللة العمليات الفدائية والمواجهات 
 والهبات الشعبية األخيرة التي انطلقت دفاعا عن المسجد األقصى.

ستعداد شعبنا الدائم للدفاع عنه بأروحنا ودمائنا وممتلكاتنا، فهو وأوضح أن تلك العمليات تشير إلى ا
 خط أحمر ال يمكننا تقبل أي مساس به.

ونوه بدران بأن رهانات االحتالل بتقسيم المسجد األقصى إرضاء لتوجهات قادته وأحزابه المتطرفين، 
 هي رهانات خاسرة.

بر كل معاركه البطولية التي حمت وشدد على أن شعبنا سيتمكن من إفشالها كما أثبت ذلك ع
 المسجد األقصى وحفظت هويته العربية واإلسالمية.

 5/9/2019، موقع حركة حماس

 
 ستنياهو يذكر ترامب بـ"خطوط بومبيو الحمراء" لتطبيع العيقات مع طهران  13

كي دونالد قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إنه "ال يحدد للرئيس األمير 
ترامب، مع من يجتمع ومتى"، وذلك في تعليقه على تلميحات الرئيس األميركي حول إمكانية لقاء 
الرئيس اإليراني، حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر عقدها 

 في نيويورك، في وقت الحق من الشهر الجاري.
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أنا ال أخبر ترامب  -أن يجتمع الرئيس األميركي والرئيس اإليراني  وصر ح نتنياهو أنه "هناك احتمال
بمن يجتمع ومتى"، علما بأن التقارير الصحافية اإلسرائيلية كانت قد كشفت أن طاقم نتنياهو بذل 
جهودا حثيثة للوصول إلى الرئيس األميركي خالل مشاركته في قمة مجموعة دول السبع، لحث 

 بوزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف.ترامب على عدم االجتماع 
واعتبر نتنياهو في حديثه للصحافيين عقب اجتماعه برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في 
لندن، أنه حتى لو تم عقد هذا االجتماع، "سيشارك ترامب في هذه المحادثات بنهج أكثر تحكًما 

ال يعتقد أن إدارة ترامب قد تخلت عن الخطوط وحزًما مما كان عليه حتى اآلن"، وأضاف أنه 
التي حددها وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، مقابل تطبيع العالقات مع  12الحمراء الـ

واشنطن، بما في ذلك النقاط المتعلقة بوقف تطوير الصواريخ الباليستية اإليرانية وإنهاء ما وصفه 
 بـ"اإلرهاب والعدوان".
المفاوضات الشاملة التي ستشمل كل هذه النقاط"، كما انتهز نتنياهو الفرصة  وأضاف "نحن نؤيد

لمهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى إلى التوسط إلنهاء حالة التوتر بين طهران 
مع طهران، ووصف نتنياهو مبادرة  2015وواشنطن والمحافظة على االتفاق النووي الموقع عام 

 ظريف لحضور قمة مجموعة السبع بأنها "كان ذلك خارًجا عن السياق". ماكرون لدعوة
وحول رفع وتيرة زياراته الخارجية ومحاولته االستفادة من لقاءاته مع شخصيات ذات مستويات 
سياسية رفيعة، ادعى نتنياهو أنه "هذه ليست زيارات استعراضية، نحن ال نخلق واقًعا افتراضًيا"، 

وزير الدفاع األميركي، مارك إسبر، مهم جدا، نحن هنا لمعالجة المشاكل التي  وقال إن "اجتماعه مع
 تتراكم من حولنا، اتفقنا على توسيع دائرة محادثاتهما في لندن، بعد أن تحدثنا أمس هاتفيا".

وحول المحادثات التي أجراها في لندن، قال إنه "ركزت المحادثات على زيادة الضغط على إيران 
ا في المنطقة، وناقشنا حتى اإلجراءات التي يجب اتخاذها ضد حزب هللا، تتطلب هذه لمنع تموضعه

اإلجراءات التنسيق مع الواليات المتحدة وروسيا، وبعد ذلك سأتحدث )الرئيس الروسي، فالديمير( مع 
 بوتين".

 من الضغط وتابع: "يمثل هذا الجهد جهًدا متزايًدا في األسابيع األخيرة وفي األيام األخيرةـ، كالً 
االقتصادي، واإلجراءات المصممة إلحباط القوات اإليرانية على أساس حدودنا أو على مسافة قريبة 

 منا".
 5/9/2019، 48عرب 
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 ستنياهو يحّث برالطاسيا على "تعاون أكبر" في مواجهة إيران  14
و، الخميس، نظيره حث  رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياه: األناضول –القدس المحتلة 

 البريطاني بوريس جونسون، على "تعاون أكبر"، مع بالده، في مواجهة إيران.
وفي مستهل اجتماع معه، في العاصمة البريطانية لندن، قال نتنياهو:" نحن ال نفتقر إلى تحديات 

ة، فيهمني أن في الوقت الراهن، إذ نواجه التحدي الذي تشكله التصرفات العدوانية واإلرهابية اإليراني
أتحدث معكم حول سبل العمل المشتركة للتصدي لهذه األشياء بما يصب في صالح السالم"، بحسب 

 نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة األناضول.
وخاطب نتنياهو جونسون قائال:" لقد كنت صديًقا رائًعا للشعب اليهودي ولـ)إسرائيل(، إنني أشيد 

معاداة السامية وبدعمكم ألمننا، بحيث تشهد عالقاتنا أفضل حقبها حالًيا سواء بوقوفكم الحازم ضد 
من الناحية االقتصادية أو التجارية أو التكنولوجية أو فيما يخص التعاون في مجال الدفاع، إنها 

 جميًعا أشياء رائعة".
لحل الصراع ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن جونسون قوله، إن حكومته "تؤيد حل الدولتين 

 اإلسرائيلي".-الفلسطيني
 ( إن اللقاء بين نتنياهو وجونسون، استغرق نصف ساعة.13وقالت القناة اإلسرائيلية )

 5/9/2019، فلسطين أون الين
 

 ليبرمان ينتقد "سياسة ستنياهو الضعيفة تجاه غزة"  15
يتنا"، ووزير الجيش انتقد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل ب -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

اإلسرائيلي السابق، "السياسة الضعيفة" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه قطاع غزة والتي اعتبرها 
 "استسالم لإلرهاب".

اإلسرائيلية الخميس، "لدينا سياسة خاطئة يديرها رئيس  i24وقال ليبرمان في تصريحات لقناة 
ة أن دولة إسرائيل مستعدة لدفع رواتب لإلرهابيين من أجل حكومتنا، تحت إدارة نتنياهو نرى ألول مر 

 الحفاظ على الهدوء على حدودنا الجنوبية".
وأضاف "أنه خطأ كبير وألحق الضرر في قدرتنا على الردع مع عواقب سيئة للغاية على المدى 

 الطويل".
يس القائمة وفي سياق آخر، هاجم ليبرمان النواب العرب في إجابته عن سؤال حول تصريح رئ

 المشتركة أيمن عودة عن إمكانية الدخول في ائتالف حكومي.
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وقال "من وجهة نظري مكان عودة في رام هللا وليس في الكنيست اإلسرائيلي". مضيًفا "عودة دعم 
 حزب هللا وحماس ضد جامعة الدول العربية حين وضعتهم في قائمة االرهاب".

هو شخصية غير مقبولة بنظره، وبرأيه" ال يوجد لديه الحق وأضاف أن "عودة يريد تدمير إسرائيل" و 
 بأن يكون نائب في الكنيست وأن يكون جزًءا في الحكومة".

 5/9/2019القدس، القدس، 
 

 اإلسرائيلي سيقتصر على إيران –كاتس: "الحلف الدفاعي" األمرالكي   16
ائه مع وزير الدفاع األميركي، يتوقع أن يناقش رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل لق

مارك إسبر، في لندن يوم، الخميس، موضوع "الحلف الدفاعي" بين الجانبين، الذي من المحتمل أن 
يقره الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بهدف تقديم دعم لنتنياهو في انتخابات الكنيست، التي ستجري 

ة اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، حلفا كهذا، شرط أيلول/سبتمبر الحالي، فيما أيد وزير الخارجي 17في 
 أن يقتصر على "مواضيع معينة"، تبين أنها تتعلق بإيران.

وتعالت مؤخرا معارضة لحلف كهذا من جانب مسؤولين في جهاز األمن اإلسرائيلي، بادعاء أن من 
واستخبارية  شأن ذلك "تكبيل أيدي الجيش اإلسرائيلي" ويستوجب بالغا مسبقا حول عمليات عسكرية

 "ال تعود بالفائدة أحيانا".
وقال كاتس لموقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني، اليوم، إن "حلفا دفاعيا" كهذا يجب أن يقتصر 

التهديد النووي وموضوع الصواريخ الطويلة المدى من إيران إلى إسرائيل".  –على "مواضيع محددة 
هذا سيمنعنا من الحاجة إلى صرف موارد هائلة  وأضاف أنه "لدينا وسائل دفاعية وهجومية، لكن

بشكل دائم ولألمد الطويل مقابل هذه التهديدات، وبهذا الخصوص فإن حضورا أميركيا في المنطقة 
 ستدعم قدرات إسرائيل بالتأكيد".  

وأضاف كاتس "أنني مقتنع أنهما )نتنياهو وإسبر( سيتحدثان حول الموضوع، خاصة وأنه يرافق 
 –مة قائد سالح الجو وقائد شعبة العمليات. وكل ما يحدث في حيز الدول الثالث رئيس الحكو 

سورية ولبنان والعراق... ال يمكنني التطرق إلى لقاء لم يعقد بعد، لكن موقفي هو أنني أؤيد حلفا 
 دفاعيا بين الواليات المتحدة وإسرائيل في مواضيع محددة".

 5/9/2019، 48عرب 
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 ية تمنع مشايخ الدروز من زالارة سورالاالسلطات اإلسرائيل  17
تل أبيب: للمرة الثانية خالل هذه السنة، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، أمس الخميس، الشيخ علي 

شخصية  150معدي، أحد أبرز قيادات الدروز في الجليل والكرمل، ومنعته والوفد الذي قاده وضم 
رت جوازات سفرهم بغرض منعهم من السفر دينية من مشايخ بني معروف، من دخول األردن، وصاد

 إلى سوريا أو لبنان، وزيارة أماكن العبادة فيهما.
وكان معدي قد اعتقل أول مرة في شهر أبريل )نيسان(؛ حيث تم تحذيره من تنظيم وفد إلى سوريا، 

م اعتداءات باعتبارها دولة معادية. وقالوا له إن المخابرات اإلسرائيلية تعتقد أن هناك خطرًا من تنظي
عليهم في سوريا لكونهم إسرائيليين. وقد رفض معدي التحذير وقال إنه ورفاقه مشايخ الدروز 
مصرون على السفر إلى سوريا، ويتحملون مسؤولية أمنهم الشخصي، وليسوا بحاجة إلى تدخل 

ة مقام إسرائيلي. وأكد أن هذه الزيارة تتم في مطلع شهر سبتمبر )أيلول( من كل سنة، بغرض زيار 
، وغيره من األماكن المقدسة في السويداء. وهي زيارة دينية ال عالقة لها بالسياسة. «النبي هابيل»

وخاللها يصل الشيوخ الدروز من كل أقاصي األرض، من كندا والواليات المتحدة وحتى أستراليا. وال 
 تعترض أي دولة على ذلك باستثناء إسرائيل.

 6/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تحلييت إسرائيلية: "حرب وقائية" لوقف تحسين دقة صوارالخ حزب هللا  18
وجه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى منصب وزير األمن أيضا، تعليمات 
للجيش اإلسرائيلي تقضي برفع "مشروع دقة الصواريخ" لدى حزب هللا إلى المكان الثاني من حيث 

نامج النووي اإليراني مباشرة. ويعني ذلك، حسب ضابط إسرائيلي تحدث إلى موقع أهميته، بعد البر 
 "ألمونيتور" بالعبرية، أن "معظم جهودنا منصبة اآلن على لجم هذا المشروع لدرجة القضاء عليه".

وأضاف الضابط اإلسرائيلي أن "التموضع اإليراني في سورية تراجع اآلن إلى المكان الثاني، وقد 
ربات شديدة وبات هذا تهديد ثانوي من حيث أهميته. وينبغي أن يعلم )أمين عام حزب هللا تلقوا ض

حسن( نصر هللا أن إسرائيل ستفعل كل شيء من أجل منعه من تحسين دقة الصواريخ والقذائف 
 الصاروخية التي بحوزته، وعندما أقول كل شيء، فإن هذا يشمل كل شيء".

نيتور"، بن كسبيت، على أقوال الضابط، بأنه "بموجب تلميحاتها، وعل ق المحلل السياسي في "ألمو 
إسرائيل مستعدة لشن حرب من أجل لجم مشروع الصواريخ، الذي يهدد بتحويل حزب هللا إلى تنظيم 
قادر على شل إسرائيل عسكريا واقتصاديا بواسطة منظومة تشمل عشرات آالف الصواريخ الدقيقة". 
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إسرائيلي قوله إن "نصر هللا يفهم هذا جيدا اآلن، وليس مؤكدا أن  ونقل كسبيت عن مسؤول سياسي
 حربا مالئمة له اآلن".

 5/9/2019، 48عرب 
 

 "حرب وقائية أم هجوم مضاد استباقي": غيورا آييسد   19
اعتبر رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق، الجنرال في االحتياط غيورا آيالند، أن "ثمة 

إستراتيجيتين، يتعين على الكابينيت )المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون قضيتين هامتين و 
السياسية واألمنية( الحالي أو ذلك الذي سيتشكل بعد االنتخابات )للكنيست(، أال تبحثهما وحسب 

 وإنما اتخاذ قرار بشأنهما".
"القضية األولى تتعلق  وأضاف آيالند، في مقاله في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن

ونحن نميل إلى اإلشارة إلى حزب هللا أو حتى إلى إيران التي تدعمه. هكذا ’. من هو العدو’بالسؤال 
، وهكذا ما زلنا نعمل اليوم أيضا. ولهذا، على سبيل المثال، تبذل الدبلوماسية 2006فعلنا في العام 

 أجل اإلعالن عن حزب هللا كتنظيم إرهابي".   اإلسرائيلية جهدا من أجل إقناع المزيد من الدول من 
واعتبر آيالند أن "اإلمكانية األخرى، واألصح برأيي، هي التأكيد على أن العدو هو دولة لبنان. 

عندما نهاجم أهداف حزب هللا، وإنما يجب ’ أضرارا عفوية’ولبنان ليست فقط الدولة التي قد تصيبها 
تخاذ قرار بهذا االتجاه أو ذاك، لكن هذا الموضوع يستوجب أن تكون العدو الرسمي. وباإلمكان ا

 قرارا إستراتيجيا واضحا يملي الخطوات العسكرية وكذلك النشاط السياسي".
وأضاف أن "النشاط السياسي ليس نشاطا إعالميا. وإنما هو، على سبيل المثال، إقناع حكومة 

لم يتوقف مشروع تحسين دقة الصواريخ، فإن  الواليات المتحدة بأن توضح للحكومة اللبنانية أنه إذا
 الواليات المتحدة ستمارس عقوبات اقتصادية متصاعدة ضد لبنان".

والقضية الثانية، بحسب آيالند، "وهي األهم، تتعلق بمسألة ما إذا كان على إسرائيل المبادرة هنا 
األولى هي  –ن عمليتين واآلن إلى حرب وقائية في لبنان. وثمة أهمية في هذه النقطة التفريق بي

 هجوم مضاد استباقي والثانية هي حرب وقائية".   
وتابع آيالند أن االدعاء الذي يكرره السياسيون اإلسرائيليون هو أن "إسرائيل ال يمكنها تحمل وضع 
يكون فيه بحوزة حزب هللا مئات أو آالف الصواريخ الدقيقة. واالدعاء هو أنه بحال نشوب حرب، 

قط أن األضرار التي ستلحق بالبنى التحتية اإلسرائيلية ستكون غير محتملة، وإنما قدرة فإنه ليس ف
سالح الجو على العمل بنجاعة ستضرر أيضا. وإذا كان باإلمكان منع هذا التطور الخطير بسلسلة 
عمليات جراحية )أي قصف جوي دقيق(، واألفضل أن يكون بعضها غامض، ولكن ماذا سيكون 
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ا تم تبني تقييما مفاده أن الطريقة الوحيدة لضمان إحباط تهديد كهذا يستوجب هجوما االستنتاج إذ
مكثفا وعلنيا على عشرات األهداف، واآلن؟... وعندما ندرك أنه لن نتمكن من ضمان وقف مشروع 
تحسين دقة الصواريخ بطرق أخرى، هل من الصواب عندها المبادرة إلى شن حرب وقائية في لبنان؟ 

نت اإلجابة بنعم، ما أهمية الخطوات السياسية، ميزانية األمن وتسريع اإلجراءات الدفاعية وإذا كا
 على أشكالها؟".

 "حسم في الشمال أوال"
واعتبر رئيس دائرة األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية األسبق، عاموس غلبواع، 

ة مع حزب هللا، بسبب مشروع تحسين دقة في صحيفة "معاريف"، أن على إسرائيل تقديم المواجه
 الصواريخ، على المواجهة مع حماس في قطاع غزة.

وكتب أنه "برأيي، الحسم الحقيقي يجب أن يكون في الشمال، وبالتأكيد ليس في الجنوب. وإذا 
 سواء ُفرضت علينا أو كانت حربا وقائية أو تم جرنا إليها، فينبغي أن تكون في الشمال. وإذا الحرب،

فضلوا طوال سنوات الهدوء على منع تعزيز قوة حزب هللا، فقد وصلنا اآلن إلى وضع تقضي فيه 
 الضرورة األمنية العليا بمنع تزايد قوة حزب هللا من خالل إنتاج منظم لصواريخ دقيقة".   

 5/9/2019، 48عرب 
 

 معّلق إسرائيلي: حصاسة لنتنياهو مقابل ضم المستوطنات في الضفة  20
كشف معلق إسرائيلي، يوم الخميس، النقاب عن أن قادة أحزاب اليمين في إسرائيل : عاميصالح الن

توصلوا لصفقة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يلتزمون بموجبها بدعم قانون يضمن منحه 
الحصانة وعدم تقديمه للمحاكمة في قضايا الفساد التي أوصى المستشار القضائي للحكومة، بتقديم 

 اتهام ضده بشأنها، مقابل تعهده بإصدار قرار بضم المستوطنات في الضفة الغربية.لوائح 
 5/9/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 تقديرات إسرائيلية: المستوطنون سيفّرون إذا اسدلعت حرب مع "حزب هللا"  21

من أن   حذر ثالثة علماء سبق أن عملوا في الصناعات الجوية اإلسرائيلية "رفائيل"،: صالح النعامي
 اإلسرائيليين لن يكونوا قادرين على تحمل تبعات أية حرب قادمة مع "حزب هللا".

ونقلت صحيفة "معاريف"، اليوم الخميس، عن العلماء قولهم إن صاروخًا واحدًا يمكن أن ُيطلق من 
لبنان أو سورية سيدفع نصف مليون مستوطن من الشمال إلى الفرار، في حال أصاب أحد مجمعات 

 ناعات البتروكيميائية في المنطقة، باإلضافة إلى أنه سيترك عددًا كبيرًا من القتلى والمصابين.الص
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وقال كل من نفتالي عميت، وآبي فيينرب، وشايكا شتسبرغر، الذين عملوا علماء متخصصين في 
على مجال الصواريخ في "رفائيل"، إن جميع منظومات الدفاع الجوي األكثر تطورًا لن تكون قادرة 

تحييد أثر الصواريخ التي يمكن أن ُتطلق في إطار مواجهة شاملة مع "حزب هللا"، محذرين من أن 
 نتائج القصف ستكون "كارثية".

وبحسب العلماء الثالثة، فإنه على الرغم من وجود منظومات الدفاع الجوية، التي أسهموا في 
"، إال أن هذه المنظومات لن تكون قادرة تطويرها، مثل "القبة الحديدية" و"العصا السحرية" و"حيتس

في النهاية على اعتراض كل الصواريخ، مم ا يزيد من خطورة استخدام الصواريخ في حرب الشمال 
 القادمة.

وقال الصحافي ران إيدليست، الذي أعد  التقرير، إن المسؤولين اإلسرائيليين يحاولون طمأنة الجمهور 
 منظومات الدفاع الجوي. اإلسرائيلي، عبر كيل المديح لعمل

 5/9/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 استطيعان: "كاحول الفان" يعادل قوة الليكود على حساب األحزاب الصغيرة  22
أظهر استطالعان للرأي العام اإلسرائيلي، تعادل قوة قائمة "كاحول الفان"، برئاسة بيني غانتس، 

بنيامين نتنياهو، في انتخابات تجري اليوم، وذلك  وحزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
 من أيلول/ سبتمبر الجاري. 17يوًما على انتخابات الكنيست المقررة في الـ 12قبل 

وأظهر االستطالعان أن عضو الكنيست الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة، سيواجه صعوبات بالغة 
في التوصل إلى اتفاقات ائتالفية وفًقا للخارطة السياسية وتوزيع المقاعد على المعسكرات، فيما يبقى 

وحدة من رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الذي يحاول فرض خيار تشكيل حكومة 
 دون إشراك األحزاب الحريدية فيها، مفتاح الحكومة المقبلة.

 12استطيع 
مقعًدا في الكنيست، وكذلك  32اإلسرائيلية، يحصد حزب الليكود  12وبحسب استطالع أجرته القناة 

 120مقاعد من أصل  10مقعًدا، فيما تحصل القائمة المشتركة على  32قائمة "كاحول الفان"، 
 مقعًدا.

موجب االستطالع، تحصل القائمة التي تجمع أحزاب اليمين المتطرف وتتزعمها أييليت شاكيد "إلى وب
 مقاعد. 9مقاعد، كما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة ليبرمان، على  9اليمين" على 
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شخص  500وفي انتخابات تجري اليوم، حسب ما بي ن االستطالع الذي شمل عينة مكونة من 
مقاعد، وسيحصل  8، ستحصل قائمة "يهدوت هتوراه"، على %4.4سبة خطأ تصل إلى تقريبا، بن

 مقاعد. 7حزب "شاس" الحريدي، على 
وتحصل قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية" باإلضافة إلى عضو 

تسان هوروفيتس، على الكنيست المنشقة عن "العمل" ستاف شافير، ويتقدمها رئيس حزب ميرتس، ني
 مقاعد برلمانية. 7

مقاعد، في حين يفشل  7ووفق نتائج االستطالع، يحصل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 
من أصوات  %2.5(، ويحصل على %3.25"عوتسما يهوديت" الكهاني من تجاوز نسبة الحسم )

 الناخبين.
ة الجديدة، حصل رئيس الحكومة، بنيامين وردا على السؤال بشأن الشخصية األنسب لرئاسة الحكوم

 لرئيس قائمة "كاحول الفان"، بيني غانتس. %31، مقابل %41نتنياهو على 
 13استطيع 

مقعًدا، وتتقاسم الصدارة مع  قائمة "كاحول  32، يحصل الليكود على 13وفًقا لنتائج استطالع القناة 
 مقاعد. 10القائمة المشتركة على  (، بينما تحصل32الفان" التي تحصد نفس عدد المقاعد )

ويحافظ "يسرائيل بيتينو" برئاسة ليبرمان، على النتائج التصاعدية التي يسجلها في مختلف 
مقعًدا، فيما تحصل قائمة "إلى اليمين" )يمينا( برئاسة شاكيد،  11استطالعات الرأي ويحصل على 

 مقاعد برلمانية. 10على 
مقاعد، فيما يحصل حزب "شاس"  8دوت هتوراه" الحريدية على وأظهر االستطالع حصول قائمة "يه

مقاعد برلمانية، ويقتصر  6مقاعد. وتحصل قائمة "المعسكر الديمقراطي" على  6الحريدي كذلك، 
 مقاعد. 5تمثيل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 

 5/9/2019، 48عرب 
 

 في بيروت مطالبين بالهجرة الجئون فلسطينيون في لبنان يعتصمون أمام سفارة كندا  23
اعتصم عشرات الفلسطينيين الالجئين في مخيمات لبنان وسوريا أمس أمام ": الشرق األوسط"-بيروت

السفارة الكندية في بيروت، مطالبين الحكومة الكندية ودول االتحاد األوروبي بفتح باب الهجرة أمامهم 
 «.نسانيةألنهم في لبنان محرومون من كل الحقوق المدنية واإل»
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ونفذت الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء اإلنساني في لبنان والهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا 
اعتصاما أمام السفارة الكندية في منطقة جل الديب للمطالبة بفتح باب الهجرة أمامهم، رافعين 

 يف للقوى األمنية.األعالم الفلسطينية والالفتات المطالبة بحقوقهم اإلنسانية وسط انتشار كث
بأبسط حقوقهم ويعتبرون أن األونروا هي سبب مأساتهم ألن لها »وأكد المعتصمون أنهم يطالبون 

وأنها أنشئت لتشغيل وإغاثة الشعب  1951وصاية على الشعب الفلسطيني ضمن اتفاقية عام 
ى أساس الفلسطيني وهي اليوم في تقليص مستمر ودائم للخدمات التي تقدمها له وتتصرف عل

 «.المحسوبيات والواسطات والفصائلية
الخدمات التي تقدمها األونروا غير مرضية وغير كافية وغير مقبولة بحسب »وشددوا على أن 

؛ لذلك يطالبون «القوانين واألعراف وهي تعمل على تقليص هذه الخدمات خصوصا الطبية منها
م في لبنان محرومون من كل الحقوق المدنية باللجوء اإلنساني لكي يعيشوا بكرامة في بلد آخر ألنه»

 «.واإلنسانية
فتح األبواب أمامهم ليس فقط من أجلهم بل من أجل أطفالهم »وطالبوا دول االتحاد األوروبي بـ

ورفع المعتصمون كتابا إلى السفارة الكندية تضمن هذه «. ومستقبلهم وهم يرفضون المتاجرة بقضيتهم
لى األونروا إلعادة لجوء الشعب الفلسطيني إلى كندا وإلى دول الضغط ع»المطالب، إضافة إلى 

 «.بطرح هذا الموضوع في المجلس النيابي الكندي»، مطالبين «االتحاد األوروبي
 6/9/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 إمام األقصى يحّذر من أساليب جديدة للسيطرة على الممتلكات في القدس  24

لشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد األقصى في القدس، من حذ ر ا": الشرق األوسط"-رام هللا
 طرق تحايل جديدة للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين في المدينة.

وقال صبري، وهو من المرجعيات الدينية المهمة في القدس، إن إعالنات تبث ها شركات إسرائيلية 
متلكاتهم من بيوت أو عقارات أو لمنح قروض مالية مغرية بطرق مي سرة، مقابل رهن األشخاص م

هذا األسلوب مشبوه ومرفوض، وُيقصد من »وأضاف:  أراٍض تهدف إلى السيطرة على الممتلكات.
 «.ورائه تسريب هذه الممتلكات إلى عصابات المستوطنين

أن يكونوا حذرين من »وطالب صبري المقدسيين بعدم التعامل مع هذه الشركات االستيطانية، و
 «.أي ورقة ال يعرفون مضمونها التوقيع على

ع في الديون والمجازفة والخداع والتضليل تؤدي إلى عدم تمكن صاحب القرض من »وتابع أن  التوس 
باإلضافة إلى أن »وأردف: «. السداد فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره وتعر ضه لخطر التسريب
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ويشكل تسريب العقارات العربية «. حرم(هذه المعامالت غير شرعية فيما اشتملت عليه من )الربا الم
في القدس إلسرائيليين، تهديدًا متزايدًا على الوجود الفلسطيني في المدينة التي يشتد الصراع حول 
هويتها والسيادة عليها. وتحذيرات صبري جاءت بعدما نجحت جمعيات استيطانية في اآلونة األخيرة 

 لمسجد األقصى.بالسيطرة على مباٍن في المدينة قريبة من ا
 5/9/2019، لندن، الشرق األوسط

 
سشطاء فلسطينيون يغلقون مقر الصليب األحمر رفضا لموقف المنظمات اإلسساسية من إضراب   25

 األسرى 
: في خطوة احتجاجية على عدم تحرك المنظمات الدولية اإلنسانية، التخاذ "القدس العربي" –غزة 

دفعها لتنفيذ طلبات األسرى اإلداريين المضربين، أغلق مواقف منددة بإجراءات سلطات االحتالل، و 
نشطاء فلسطينيون أمس مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة رام هللا، في الوقت الذي دخل 

، بعد أن ضاعفوا خطواتهم «الخطر الشديد»فيه بعض المضربين الثمانية عن الطعام مرحلة 
 بالتوقف عن شرب الماء.

ساندون لألسرى وذوو األسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر صباح أمس وتجمع نشطاء م
األربعاء، وأغلقوا المقر الواقع في المدينة، احتجاجا على ظروف االعتقال التي يعاني منها األسرى 
في سجون االحتالل، واإلهمال الطبي المتعمد بحق المرضي منهم، وطالبوه بالوقوف عند 

 مسؤولياته.
 ، ووضعت عليها إشارة المنع.«مغلق بأمر األسرى »ضعت الفتة على بوابة المقر كتب عليها وو 

التدخل »وجاءت الخطوة بعد أن سلم النشطاء أول من أمس رسالة للصليب األحمر تطالبه بـ 
 لحماية األسرى المضربين والمرضى، خالل مسيرة تضامنية جابت شوارع مدينة رام هللا.« السريع

نشطاء المساندون في بيان لهم، الصليب األحمر، بتحمل مسؤولياته بموجب نظامه وطالب ال
األساسي والمواثيق الدولية تجاه المضربين، وزيارتهم لالطالع على وضعهم الصحي الخطير، 
والضغط على االحتالل لإلفراج عن األسرى المضربين، محذرين من خطوات تصعيدية في األيام 

 المقبلة.
 5/9/2019، لندن، يالقدس العرب
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 فلسطينيين بالضفة واعتداءات للمستوطنين في سابلس 7اعتقال   26
فجر أمس الخميس، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية « اإلسرائيلي»شن جيش االحتالل : وكاالت

المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين االعتداءات 
شبان  7سطينيين وأراضيهم في محافظة نابلس. ووفقًا لجيش االحتالل فإن جنوده اعتقلوا على الفل

خالل حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة 
 المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

محافظة نابلس، حيث  وواصلت مجموعات من المستوطنين تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين في
أصيب عشرات المواطنين باالختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية مادما، إثر مواجهات مع 

 المستوطنين بحماية جيش االحتالل.
إلى ذلك، توغلت آليات االحتالل، لمسافة محدودة على أطراف بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة، 

 الفاصل.وشرعت بأعمال تسوية وتجريف قرب السياج 
 6/9/2019الخليج، الشارقة، 

 

 عناصر إسرائيلية تجتاز السياج الشائك الحدودي مع جنوب لبنان دون خرق الخط األزرق   27
اجتازت، يوم الخميس، عناصر إسرائيلية السياج الشائك  -شينخوا -"القدس" دوت كوم -جنوب لبنان

ي المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي في محور العباسية عند الطرف الغربي لمزارع شبعا المحتلة، ف
 من جنوب لبنان، دون أن تتجاوز الخط األزرق، بحسب مصدر أمني لبناني.

وأشار مصدر أمني لبناني إلى أن دورية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال التمشيط عند الطريق العسكري 
لبنان وإسرائيل لمسافة العباسية، وقام عنصران منها باجتياز السياج الشائك بين -في محور الغجر

 مترا دون أن يجتازا الخط األزرق. 50تتجاوز 
 5/9/2019القدس، القدس، 

 

 "إسرائيل"فورالن بوليسي تكشف سقي عن مصادر في حزب هللا خلفيات المواجهة األخيرة مع   28
يه ناقش فيه سلوم أندرسون قال ف” فورين بوليسي“في مقال نشره موقع مجلة  ”:القدس العربي“ -لندن

إن حزب هللا يجهز نفسه للحرب المقبلة مع إسرائيل. وقابل فيه عددا من مقاتلي حزب هللا في سهل 
 البقاع، حيث قال إن األجواء في المنطقة القريبة من الحدود مع إسرائيل غير مريحة.
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 هل ترى “وتحدث مع أحد مقاتلي الحزب الذين يعيشون قرب القاعدة العسكرية في الهرمل. وقال له 
تلك الجبال؟ كلها في هذه المنطقة مليئة بالصواريخ وهي تحت التحضير، وكل يوم، وسنعرضها 

 ”.وتلقينا تعليمات بأن ال ننتظر األوامر، وفي أي دقيقة وأي رصاصة فلن ننتظر
ويعمل هالل مشغال للصواريخ وهو واحد من مقاتلي حزب هللا في سهل البقاع الشرقي ممن تحدثت 

وأخبروا مراسلها في رحلة إلى المنطقة وأنهم يحضرون ألول هجوم مع ” ليسيفورين بو “معهم 
 عاما.  13إسرائيل منذ 

 5/9/2019القدس العربي، لندن، 
 

 الجامعة العربية تدين اقتحام الرئيس اإلسرائيلي وستنياهو لمدينة الخليل  29
معة الدول العربية أدانت جا: القاهرة: سوسن أبو حسين، 6/9/2019الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

بشدة اقتحام رئيس وزراء االحتالل، والرئيس اإلسرائيلي مدينة الخليل، واإلصرار على مواصلة النهج 
القائم على ترسيخ االحتالل العسكري االستيطاني االستعماري، وإثارة النعرات الدينية، ومواصلة 

م الحرب الممنهجة التي تتعرض لها عملية التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وجرائ
 المدن الفلسطينية ومن بينها مدينة الخليل، إلى جانب تصعيد االستيطان بصورة غير مسبوقة.

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، في 
رة بالغة لقيام رئيس وزراء االحتالل الجامعة العربية تنظر بخطو »تصريح صحافي له، أمس، إن 

نتنياهو، والرئيس اإلسرائيلي رؤبين ريفلين باقتحام مدينة الخليل، والرسالة التي تضمنها هذا 
 «.االستهتار الكبير بالمواثيق الدولية واالتفاقيات الثنائية

ألمين العام )د ب أ(: أكد أحمد أبو الغيط ا -القاهرة، 5/9/2019القدس العربي، لندن، وأضافت 
لجامعة الدول العربية، أن االقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعا صعبة وتحديات ضخمة في ظل 

االسرائيلي التعسفية التي تستهدف تقويض االقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب ” االحتالل“سياسات 
 الفلسطيني من حقه في التنمية.

للمجلس االقتصادي واالجتماعي على  104الدورة وقال أبو الغيط، خالل الجلسة االفتتاحية ألعمال 
المستوى الوزاري برئاسة فلسطين، خلفا لسلطنة عمان ،التي بدأت اليوم بمقر االمانة العامة لجامعة 

القمم العربية أدانت هذه السياسات االستيطانية بمختلف مظاهرها على كامل “الدول العربية ، إن 
، بما فيها القدس الشرقية، والتي تهدف إلى تقويض تواصلها 1967أرض دولة فلسطين المحتلة عام 

الجغرافي ومنعها من استغالل مواردها الطبيعية، األمر الذي ُيبط ئ معدالت النمو االقتصادي ويفاقم 
 ”.من األزمة االقتصادية واالجتماعية فيها
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 تجدد دعمها للفلسطينيينو  اإلمعان في االستيطان والتهوالدالسعودية تدين   30
جددت المملكة العربية السعودية دعمها للشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة في بناء : )وام( 

وعاصمتها القدس الشريف، وفق األسس المعترف بها دوليًا،  1967دولته المستقلة على حدود عام 
 ومبادرة السالم العربية.

ة لدى األمم المتحدة في كلمة المملكة وقال السفير عبدهللا بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملك
باألمم المتحدة في « لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف»التي ألقاها أمام 

نيويورك، إن تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضاًل 
على انتهاك حقوق « اإلسرائيلية»د إصرار السلطات عن تقارير األمم المتحدة ذات الصلة، تؤك

الشعب الفلسطيني، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب 
 الفلسطيني اإلنسانية.

نتابع بقلق التطورات المتالحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية؛ نتيجة »وقال المعلمي: 
في هذه الممارسات االستيطانية التي تتعارض مع قرارات الشرعية « اإلسرائيلية»لطات إمعان الس

الدولية وتعطل الجهود الهادفة إلحالل السالم عبر بناء المستوطنات على أرض فلسطين المحتلة، 
وتوسيع القائم منها، وهدم المنازل ومصادرة األراضي وتهويد مدينة القدس المحتلة، فضاًل عن 

وأكد أن القضية «. تها للخروقات الخطيرة للقانون الدولي والقانون اإلنساني، واألخالقيمواصل
 الفلسطينية تعد على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة. 

 5/9/2019الخليج، الشارقة، 

 

 رئيس البرلمان العربي ُيدين اقتحام الخليل  31
مان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لندن: أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرل

اقتحام رئيس وزراء القوة القائمة باالحتالل )إسرائيل( بنيامين نتنياهو ورئيس القوة القائمة باالحتالل 
رؤوبين ريفلين لمدينة الخليل، مؤكدًا أن هذه األفعال التصعيدية غير المسؤولة تأتي استمرارًا لنهج 

)إسرائيل( باالعتداء على األراضي العربية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية القوة القائمة باالحتالل 
في مدينة القدس المحتلة ومدينة الخليل، وُتشكل استفزازًا خطيرًا لمشاعر الماليين من العرب 
والمسلمين. وحذر السلمي من عواقب الصمت الدولي تجاه هذه االنتهاكات لما لها من تداعيات 

حكومة االحتالل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، الذي يهدف إلثارة الفوضى وجر خطيرة، ومحماًل 
 المنطقة إلى مزيد من التوتر مما ينبئ بنتائج وعواقب غير محسوبة.
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وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية 
 رائيل( لاللتزام بقرارات األمم المتحدة.للضغط على القوة القائمة باالحتالل )إس

 6/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 وزراء االقتصاد العرب يؤكدون ضرورة دعم الفلسطينيين  32
أكد وزراء االقتصاد والتجارة العرب، ضرورة تقديم الدعم الالزم لالقتصاد الفلسطيني، من أجل : )وام(

 «.اإلسرائيلي»ل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتال
ودعا الوزراء في قراراتهم الصادرة، أمس، في ختام أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

بالجامعة العربية، برئاسة وزير االقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بحضور  104دورته العادية 
يادة الدعم المقدم إلى األمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، المجالس الوزارية المتخصصة إلى ز 

فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع تنموية لتخفيف آثار العدوان، وتأهيل ما دمره 
 االحتالل، ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

ودعا الوزراء، المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم أنواع الدعم 
وتقديم تقرير سنوي « اإلسرائيلي»ن خالل تنفيذ مشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره االحتالل الممكنة م

 يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر من كل عام.
 5/9/2019الخليج، الشارقة، 

 
 تقدير إسرائيلي: الخيف السعودي اإلماراتي يهدد مصالحنا  33

ركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي من أن حذرت ورقة تقدير موقف صادرة عن "م" صالح النعامي
 الخالف السعودي اإلماراتي بشأن اليمن سيمس بمصالح كل من إسرائيل والواليات المتحدة.

وأشارت الورقة، التي تضمنتها دورية "مباط عال"، ونشرها المركز على موقعه اليوم الخميس، إلى أن 
 فة لمواجهة إيران في المنطقة".الخالف السعودي اإلماراتي "يمس بالجهود الهاد

ولفتت الورقة، التي أعدها كل من يوئيل جوزنسكي، مدير قسم دراسات الخليج في المركز، والباحثين 
عنبال لبطون وآري هيستين، إلى أن تفكك التحالف السعودي اإلماراتي في اليمن يمكن أن يساهم 

لبحرية في البحر األحمر، ما يزيد من في تمكين الحوثيين من العمل بحرية ضد حركة المالحة ا
 فرص المس بالمصالح األميركية واإلسرائيلية.
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وأشارت إلى أن "اإلمارات تعمل جاهدة من أجل ضمان انفصال جنوب اليمن خدمة لمصالحها 
االقتصادية واالستراتيجية، وال سيما سعي أبوظبي لالستفادة من موانئ جنوب اليمن في تعزيز قدرة 

 تنافسية، إلى جانب توظيفها في الوصول إلى أسواق أفريقية".موانئها ال
وحسب الدراسة، فإن "التأثير الطاغي على جنوب اليمن بعد انفصاله يمنح اإلمارات القدرة على إدارة 
سياسة خارجية ال تأخذ باالعتبار تداعيات الصراع بين السعودية وإيران"، مبرزة أن "اإلمارات 

ير الدعم العسكري واللوجستي والمالي لمليشيات الحزام األمني، حرصت بشكل خاص على توف
 التابعة للمجلس االنتقالي، الذي يطالب بانفصال الجنوب".

وأضافت أن اإلمارات ال تعتمد فقط في خدمة مصالحها على االنفصاليين، الذين يمثلهم المجلس 
 صومال وكولومبيا.االنتقالي وتشكيالت الحزام األمني، بل أيضا على مرتزقة من ال

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أنه "ليس من مصلحة السعودية انفصال الجنوب، على اعتبار أن 
هذا الواقع يعني انفراد الحوثيين بالسيطرة على الشمال، ما يعزز من قدرة إيران على مواصلة التأثير 

 ودية".على الواقع األمني واالستراتيجي في المنطقة، وتحديدا في السع
ولفتت إلى أن مواصلة الحوثيين استهداف العمق السعودي بالصواريخ والطائرات المسيرة "يدلل على 

 أن المخاطر على أمن المملكة واستقرارها ستتعاظم في حال استتب حكمهم".
وأوضح معدو الدراسة أن "السعودية لم يعد لديها الكثير من روافع الضغط التي يمكن أن تستخدمها 

واجهة الحوثيين"، مشيرين إلى أن السعودية التي تحاول "النزول من على السلم" يمكن أن تبدي في م
 مرونة وتوافقا على بدء مفاوضات مع الحوثيين.

وأكد الباحثون أن "الحوثيين باتوا يستمدون الدعم من تفكك التحالف العربي، إلى جانب أنهم عمدوا 
 سياسيا علنيا عبر تعيين سفير لهم في طهران". إلى تعزيز عالقتهم بإيران ومنحها بعدا

ولفتوا إلى أن ما يزيد حرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن الحوثيين أثبتوا أن السعودية 
"نمر من ورق"، مشيرين إلى أن األزمة اإلنسانية في اليمن فاقمت المأزق السعودي على الصعيد 

 الدولي.
ن أن كال من السعودية واإلمارات تحاوالن التصرف وكأنه ال يوجد وأوضحت الورقة أنه على الرغم م

 ثمة خالف بينهما، إال أنهما تتبنيان مواقف متباينة بشأن مستقبل اليمن.
واستدركت الورقة بأنه من السابق ألوانه الحكم على مستقبل العالقة بين محمد بن سلمان وولي العهد 

ه "من الصعب معرفة ما إذا كان هذا الخالف سيبقى فقط في اإلماراتي محمد بن زايد، مشيرة إلى أن
 إطار الموقف من األوضاع في اليمن، أو أنه مرشح ألن ينتقل إلى قضايا أخرى".
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وأشارت إلى أن هناك ما يدفع لالفتراض أن التحديات المشتركة تفرض على كل من السعودية 
 واإلمارات مواصلة العمل معًا.

 5/9/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 لماذا تهبط طائرة إماراتية قادمة من دبي في مطار تل أبيب ثيث مرات في األسبوع؟  34
وديع عواودة: أكدت صحيفة إسرائيلية اليوم مجددا وجود خطوط طيران ورحالت جوية  –الناصرة 

 منتظمة بين دبي وبين تل أبيب ثالث مرات في األسبوع.
الوقت الذي تشتعل فيه حدود إسرائيل مع جاراتها في في ” ذي ماركر عن ذلك:” وقالت صحيفة 

سوريا ولبنان والعراق وغيرها تزداد العالقات الحميمية بين إسرائيل وبين دول خليجية سخونة بشكل 
بوينغ ”وكشفت الصحيفة عن أن طائرة إماراتية من طراز“. وخلسة ” تحت الرادار ” متصاعد من 

في تل أبيب يوم السبت الماضي وعلى متنها ” بن غوريون ” قادمة من دبي هبطت في مطار “ 737
 عدد من رجال األعمال وما لبثت أن أقلعت لجهة غير معلومة.

التي تعمل من دبي في تشغيل ” دبي وورلد ” وحملت الطائرة أيضا لوازم مختلفة تابعة لشركة 
يست المرة األولى التي هذه ل” الموانئ والمخازن اللوجستية في رحاب العالم. وتابعت الصحيفة: 

تصل فيها هذه الطائرة من دبي إلى تل أبيب بل قدمت لها في األسبوع الماضي ثالث مرات على 
أن الطائرة اإلماراتية هذه وصلت إلى تل أبيب قبل شهرين ” دي ماركر ” األقل. وأوضحت صحيفة 

 ”.في زيارة قصيرة وهكذا أيضا في العام المنصرم
الرحالت الجوية والزيارات القصيرة بين دبي وتل أبيب والتي تمت في األسابيع يتم تفسير ” وتابعت 

يتلقاها أحد أقرباء المسؤولين السياسيين اإلماراتيين الكبار، ولكن ” لعالجات طبية ” األخيرة بـأنها 
كة الزيارات السابقة لتل أبيب التي قامت بها هذه الطائرة كانت لها دالالت اقتصادية كبيرة فالشر 

اإلماراتية المذكورة ترتبط بعالقات اقتصادية وبأعمال منذ سنوات طويلة مع شركة السفن اإلسرائيلية 
تتعاون الشركتان اإلماراتية واإلسرائيلية وتستثمران منذ سنوات في ” وتابعت الصحيفة “. تسيم ” 

 “.مجال بناء الموانئ في العالم وتطويرها
منذ أربع سنوات ممثلية دبلوماسية لها في دبي، وتتابع  وأوضحت دي ماركر أن إسرائيل تدير

بينما تصاعد التوتر وشهدت الحدود في الشمال تبادال للنار كانت العالقات بين إسرائيل ” الصحيفة 
 2014كشفت في “هآرتس ” يشار أن صحيفة “. وبين دول خليجية تزداد قوة وبشكل منهجي وخلسة 

 م برحالت جوية منتظمة إلى إسرائيل.أن طائرة تحمل علم اإلمارات تقو 
 5/9/2019القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل"واشنطن تعرقل صدور إعين عن مجلس األمن بشأن التوتر على الحدود بين لبنان و  35
)أ ف ب(: أفادت مصادر دبلوماسية، الخميس، أن الواليات المتحدة عرقلت صدور إعالن -نيويورك

ألخير على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية بين حزب هللا وإسرائيل، بعد عن مجلس األمن حول التوتر ا
 أن رفضت تضمين اإلعالن أي انتقاد إلسرائيل.

وتضمنت الصياغة األولى لمشروع اإلعالن، التي تم التفاوض بشأنها منذ مطلع األسبوع، ست نقاط 
 لبنان وإسرائيل.إزاء الخروقات على الحدود بين ” قلق مجلس األمن العميق“تعبر عن 

أن أعضاء مجلس األمن ينددون بكل الخروقات “وجاء أيضا في مشروع اإلعالن الذي أعدته فرنسا 
للخط األزرق أكانت من الجو أو من األرض، ويدعون بحزم كل األطراف الى التزام وقف أعمال 

 ”.العنف
التزام الصمت، أي عدم  وأفاد دبلوماسيون في األمم المتحدة أن الواليات المتحدة رفضت مرتين

االعتراض، بهدف إقرار النص. ال بل طالبت في البداية بتضمينه إدانة مباشرة لحزب هللا، قبل أن 
 تطالب أيضا بإزالة أي إشارة ولو ضمنية إلى مسؤولية تتحملها إسرائيل في هذا التوتر.

 5/9/2019القدس العربي، لندن، 
 

 تنياهوفي لقاء س "حل الدولتين"جوسسون يثير   36
إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين « نكزة»لندن: وج ه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 

نتنياهو، بسبب تراجعه عن دعم حل الدولتين، وذلك خالل اجتماع بين االثنين في لندن، أمس 
جل التوصل بالطبع، ال تزال المملكة المتحدة تدعم كل الجهود من أ»)الخميس(. وقال جونسون: 

 «. وحل الدولتين، سوف تتذكر ذلك -إلى حل لعملية السالم في الشرق األوسط 
 6/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 "األورومتوسطي" يدعو سوالسرا إلى عدم االستجابة لضغوط "إسرائيل"  37

إلى  دعت منظمة حقوقية أوروبية، البرلمان السويسري  -)األناضول(  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
عدم االستجابة لضغوطات إسرائيل الهادفة إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين 

 وعسكريين، تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، األربعاء، إنه ينظر بقلق شديد لزيارة وفد إسرائيلي 

 تس، برفقة طاقم من الخبراء القانونيين إلى سويسرا.يترأسه وزير الخارجية يسرائيل كا
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وأضاف أن "سويسرا من أوائل الدول التي ضم نت في تشريعاتها الداخلية نصوص مواد قانونية تتيح 
 مالحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ك بموقفها فيما يخص مالحقة مرتكبي االنتهاكات وطالب المرصد السلطات السويسرية "بالتمس
اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين، وحث  السلطات التشريعية في البالد على عدم الخضوع للضغوطات 

 التي تحاول وقف ذلك".
  5/9/2019القدس، القدس، 

 
 أوسروا تفتتح أكبر مستودع إمدادات ليجئين بغزة  38

ة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، أنها أعلنت وكال -"القدس" دوت كوم  -غزة 
افتتحت أمس األربعاء، أكبر مستودع إمدادات جديد سيقدم خدماته لالجئين في رفح، وهو األكبر 

 بالقطاع.
وبحسب بيان لألونروا، فإنه تم افتتاح المستودع بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ضمن اتفاقية 

 مليون دوالر. 62 بقيمة 2015وقعت عام 
مستودًعا ومنطقة لوقوف  26وبينت أن المستودع يتضمن ساحة مفتوحة للحاويات/الكونتينرات و

وأوضحت أن المشروع سيساهم بتقديم التمويل  السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري.
الصحية لمنشآت إلصالح وإعادة بناء الوحدات السكنية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية و 

 األونروا في غزة.
وسيخدم هذا المستودع كمركز رئيسي لعمليات األونروا في محافظات جنوب قطاع غزة وكمستودع 
رئيسي لتخزين المواد الغذائية األساسية، التي توزعها الوكالة على نحو مليون الجئ بشكل ربع سنوي 

 وكذلك المواد العينية الطارئة واألدوية.
  5/9/2019س، القدس، القد

 
 ساعة إخبارالة من فلسطين 24ميحظات سياسية على   39

 فايز أبو شمالة د.
 ساعة تابعت نشرات األخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فكانت كاآلتي: 24على مدار 

 فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية. 12ـ المخابرات اإلسرائيلية تقتحم مدنا فلسطينية عدة، وتعتقل 
طرفًا صهيونيًا يقتحمون باحات المسجد األقصى، وبرفقتهم أكثر من ألف سائح، والشرطة مت 34ـ 

 اإلسرائيلية تغلق باب المغاربة.
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 ـ المستوطنون ينصبون عشرات الخيام في ساحة الحرم اإلبراهيمي في الخليل.
توسيع ـ االحتالل يصدر أوامر عسكرية بمصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين في بيت لحم ل

 مستوطنات غوش عتصيون.
مدرسة في محيط المسجد اإلبراهيمي  12ـ وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية تعلن عن إخالء 

 بسبب زيارة نتنياهو.
ـ احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي أفراد عائلة من قرية قريوت جنوب نابلس، ومنعتهم من الوصول 

 ستيطانية.إلى أرضهم قرب إحدى البؤر اال
 ـ الرئيس اإلسرائيلي يقتحم الحرم اإلبراهيمي، ويدعو إلى بناء مستوطنة جديدة في الخليل.

 ألف فلسطيني من الضفة الغربية ضمن صفقة القرن. 100ـ رئيس وزراء كندا يتعهد باستقبال 
 م نتنياهو.ـ قوات االحتالل تقتحم منازل البلدة القديمة بالخليل، وتعتلي أسطحها تمهيدًا القتحا

ـ محافظة بيت لحم تتعرض لهجمة استيطانية تتركز أخيرا في منطقة بيت جاال، وبلدات الخضر 
 ونحالين وأخرى في الولجة.

 ـ مستوطن يطلق النار على باعة متجولين شمال مدينة نابلس.
فًا من أل 60ألفًا من فلسطينيي لبنان و 40ألف فلسطيني ) 100ـ تفاهم أميركي مع كندا الستقبال 

ألف فلسطيني من لبنان، إضافة إلى  16فلسطينيي سوريا(، وتفاهم أميركي مع إسبانيا لتستقبل 
 تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.

ـ جنود االحتالل ينشرون عشرات كاميرات المراقبة باإلضافة إلى منطاد في السماء، تسهياًل لزيارة 
 نتنياهو للحرم اإلبراهيمي.

 اإلسرائيلي يولي ادلشتين: سنفرض السيادة اإلسرائيلية على الخليل. ـ رئيس الكنيست
 ـ االحتالل يهدم منزاًل في بلدة الطور بالقدس، للمواطن محمد أبو الهوى.

ـ إسرائيل كاتس وزير الخارجية يهنئ رئيس باراجواي بقراره إنشاء مكتب تجاري في القدس، تجدر 
 ام.اإلشارة إلى أن المكتب قد أغلق لمدة ع

 ـ وزير الخارجية كاتس بحث مع نظيره السويسري إيجاد بديل لمنظمة األونروا.
 ـ جهود إسرائيلية لعقد لقاء ثالثي مع أمريكا وروسيا.

 ـ الشاباك يسعى للحصول على معلومات استخبارية، لتحديد هوية منفذي عملية دوليب.
 المالحظات اآلتية:ساعة من فلسطين، ومع ذلك يمكن تسجيل  24ولم تنتِه أخبار 

ـ مجمل األحداث واألخبار لها عالقة بأرض الضفة الغربية والقدس، وهذا يؤكد األطماع اإلسرائيلية 1
 في تلك البقعة من أرض فلسطين.
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 ـ مجمل األخبار تتحدث عن اعتداءات ومصادرات واقتحامات، وعدوان مباشر وسافر.2
 ت اإلسالمية والمسيحية.ـ العدوان على األرض واإلنسان، وعلى المقدسا3
 ـ غياب الموقف الفلسطيني الرسمي، وإلى حد ما، غياب رد الفعل الشعبي على العدوان.4
 ـ انفصال غزة كليًا عن أحداث الضفة الغربية، وهذه سابقة خطيرة في قضية الصراع.5
 .ـ قبل زمن كان حدث واحد مما سبق كفياًل بأن يشعل انتفاضة في غزة والضفة الغربية6
ساعة يتكرر كل يوم بشكل أو بآخر، والسؤال المطروح  24ـ الذي يجري على أرض فلسطين خالل 7

على الشعب الفلسطيني وتنظيماته: ماذا تنتظرون؟ إلى متى تتصارعون وتصرعون المستقبل؟ أين 
 قيادتكم التاريخية والسياسية والوطنية؟ كيف ينامون؟ وأين ينامون؟

انية التي يمارسها العدو اإلسرائيلي ال تجد مقاباًل، وكأن الشعب الفلسطيني ـ كل هذه األحداث العدو 8
بال قيادة، وكأن أرض الضفة الغربية والمقدسات ال تخص الشعب الفلسطيني، وكأن الحاكم الفعلي 
والمتنفذ بالقرار الميداني والسياسي هو االحتالل، والشعب الفلسطيني مجرد كومة من القش تتلقى 

 والصفعات واإلهانات، وال أحد يسأل عن المستقبل والمصير!الضربات 
 5/9/2019، فلسطين أون الين

 
 تدسيس الحرم اإلبراهيمي   40

 عصام شاور د.
اقتحم رئيس دولة االحتالل ريفلين المسجد اإلبراهيمي الشريف، وسيلحق به رئيس حكومة االحتالل 

شارون في المسجد األقصى المبارك، الذي تبعه  بنيامين نتنياهو، وهذا االقتحام شبيه بما فعله أرئيل
 غضب فلسطيني عارم وانتفاضة ثانية استمرت سنوات.

شهدت الضفة الغربية في األسابيع األخيرة عمليات نوعية ضد المحتل اإلسرائيلي، فالضفة على 
مستبعدا  فوهة بركان دون هذه الزيارات االستفزازية، وليس مستبعدا أن تندلع انتفاضة جديدة، وليس

أن تتحرك مدينة الخليل ضد مئات المستوطنين الذين يعيشون فيها. الضفة لديها ما يكفي من 
 األسباب لتنفجر عن بكرة أبيها، ولكن ال يستطيع أحد التنبؤ بساعة الصفر.

مسؤولون فلسطينيون قالوا إن تلك الزيارة مخالفة للقانون الدولي، وإنها قد تدفع إلى حرب دينية، هذه 
يشجع تلك الجرائم،  -وعلى رأسه الواليات المتحدة األمريكية-مقوالت بائسة ألن المجتمع الدولي 

فالتذكير بالقانون الدولي حرف للبوصلة، أو أنه استعمال خطأ ألدوات بالية، أما بالنسبة للحرب 
ع جغرافي أو الدينية فصراعنا مع اليهود عقائدي منذ البداية وإن كان البعض يريد تحويله إلى صرا 

سياسي أو أي كان فهذه محاوالت فاشلة. اليهود يحاربوننا عن عقيدة، وإن كانت عقيدة فاسدة، وإن 
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كانوا ال يؤمنون بها أساسا وإنما يستغلونها لتجميع اليهود باسم الدين، وكذلك نحن نحاربهم دفاعا عن 
الرئيس لصراعنا مع اليهود إال أن  وطننا ومقدساتنا، وتستفزنا جرائمهم، وإن كان االحتالل هو السبب

فلسطين وخاصة المسجد األقصى المبارك لها مكانتها في الدين اإلسالمي، ولهذا اصطبغ الصراع 
 بالصبغة الدينية شئنا ذلك أم ال.

قد يعترض البعض على القول بأن ما يقوم به قادة االحتالل يأتي في سياق الدعاية االنتخابية بعد 
ذلك، والفرق أن ميدان الدعاية االنتخابية اختلف كثيرا عن ذي قبل، واختلفت أسبوعين، ولكنه ك

طبيعته، في السابق كانت غزة أو لبنان مسرحين لدعاياتهم االنتخابية، ولكنها أصبحت مكلفة جدا، 
ونتائجها كارثية على الكيان الغاصب )إسرائيل(، فلم تعد غزة وال لبنان ميدانين صالحين للعمل 

ي، فاليهود هناك فقط يرجون السالمة وال يريدون حربا قد تفسد االنتخابات وحياة ماليين االنتخاب
اإلسرائيليين، لذلك اتجهوا ناحية الخليل ليفسدوا فيها ويدنسوا مقدساتها، ولكن إن فعلوها هذه المرة فقد 

لمسؤولين فهي ال يفعلونها مرة أخرى، وهذا يعتمد على ردة فعل الشعب الفلسطيني، أما ردة فعل ا
 معروفة سلفا؛ شجب واستنكار وطرق باب المحكمة الجنائية، والسالم.

 5/9/2019، فلسطين أون الين
 

 ستنياهو "سلة"واشنطن و  41
 علي قباجه

الخطة األمريكية »يبدو أن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو قد وضع اللمسات النهائية على 
وال بد من التأكيد أنه هو وحكومته المتطرفة قد صاغوا ، «صفقة القرن »، المعروفة ب«للسالم

، ووافقت على كل ما أقرته، «إسرائيل»فصولها، ونقحوا بنودها، وأن اإلدارة األمريكية دعمت إرادة 
مباشرة في « الكنيست»، الذي أكد أنها ستكون بعد انتخابات «الصفقة»وما إعالن نتنياهو عن موعد 

وضيح آخر من االحتالل أنه هو من يتحكم في تعامل واشنطن مع منتصف الشهر الجاري، إال ت
أن يعلن عن موعد لخطة دولة أخرى، إال في حال « دولة»الصراع، إذ كيف يمكن لرئيس وزراء 

 كانت الدولة األخرى متماهية مع سياسة األولى، ومنحازة لها في كل شيء.
تقارير حول اتفاق أمريكي جرى مع كندا، ومنذ اللحظة األولى إلعالن نتنياهو عن الموعد، تسربت 

، ووجود تفاهمات «صفقة القرن »ألف الجئ فلسطيني من سوريا ولبنان، ضمن  100لتستقبل األخيرة 
ألف فلسطيني من لبنان، إضافة إلى تفاهمات مماثلة مع  16أمريكية أيضًا مع إسبانيا الستقبال 

والبيت األبيض، لتصفية « إسرائيل»لمبيتة ل بلجيكا وفرنسا، وهو مؤشر يدلل بوضوح على النية ا
 القضية الفلسطينية، من خالل الخطة، التي تحمل في طياتها خطرًا كبيرًا يهدد القضية برمتها.
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الخطط األمريكية، الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين مرتين، مرة في حروب االحتالل على القرى 
ثانية، بعزم الواليات المتحدة على إخراجهم من أماكن والمدن الفلسطينية وطرده لساكنيها، والمرة ال

لجوئهم، والقضاء على حلمهم نهائيًا بعودتهم إلى أراضيهم المسلوبة، هذه الخطط، قد ُمهد لها، من 
، وتبخيس عملها، وقطع التمويل عنها، وعلى األرض «أونروا»خالل الحرب التي شنت على وكالة 

يمات القدس، وألغت أي تواجد للسلطة الفلسطينية فيها، حملة هوجاء على مخ« إسرائيل»شنت 
 ، إلى اإلدارة االحتاللية.«أونروا»وأتبعت المدارس التي كانت تمول من 

لذا فمن نافلة القول أن إدارة ترامب قد وضعت كل ما في جعبتها في سلة نتنياهو، فال قرار مستقاًل 
، «الكيبينت اإلسرائيلي»من اليقين أنه طبخ في لها بما يتعلق بالصراع، بل إن ما يصدر عنها بات 

وهذا الذي أفقدها مصداقيتها على الصعيدين الفلسطيني والعربي، لذا فإن ما يصدر عنها لم يعد 
يلقى قبواًل لدى الفلسطينيين، بل أيضًا استبعدت بوصفها وسيطًا للسالم النحيازها األعمى للطرف 

اجهت قراراتها رفضًا شديدًا، ولم تجد من يرضى بأطروحاتها المحتل، بينما على المستوى العربي، و 
 التي تمس األمن اإلقليمي، لمصلحة توسع االحتالل.

ظرفًا مؤاتيًا لنواياها التدميرية، « إسرائيل»وعلى مدى سني الصراع الذي تجاوز عقودًا عدة، لم تجد 
برها كبرًا، وعلى الرغم من دعم كالظرف الحالي، فقد وجدت من يحمي ظهرها لتزيد علوها علوًا، وتك

اإلدارات األمريكية السابقة لالحتالل، لم يصل هذا الدعم إلى حد تماهي إدارة ترامب الحالية، لذا فإن 
الفلسطينيين والعرب وكل أحرار العالم يقع على عاتقهم الوقوف صفًا واحدًا إلفشال ما يحاك للقضية 

سبوق، والتلكؤ وتضييع الوقت في التهديد والوعيد، اللذين المركزية األولى، حيث تواجه خطرًا غير م
ال طائل منهما، ليسا من مصلحة الفلسطينيين. بل يمكن المواجهة من خالل سياسات عربية موحدة 

 تواجه الصلف االحتاللي بحزم وقوة، على الُصُعد كافة، سياسيًا واقتصاديًا وإعالميًا.
 6/9/2019، الخليج، الشارقة

 
 المتوقع سشرها بعد االستخابات؟” خطة القرن “اليمين اإلسرائيلي إلى  كيف ينظر  42

 افرايم غانور
ال تثقوا “، تقول اآلية في التهيليم، وتفسيرها: ”ال تثقوا في االسخياء، في إنسان ليس له حاجة“

هذا درس يعكس الوضع والعالقة التي هي بين دولة ”. بشخص ليست له حاجة حقيقية إلنقاذكم
تقوم على أساس الصداقة الخاصة التي نشأت بين  -برأي الخبراء-وإدارة ترامب، والتي  إسرائيل

 رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس دونالد ترامب.
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ليس صدفة أن جيسون غرينبالت، مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق األوسط، أعلن مؤخرًا بأن خطة 
بات في إسرائيل، وذلك بعد يومين فقط من السالم األمريكية للشرق األوسط لن تنشر قبل االنتخا

 في باريس بأن ثمة احتمال لنشر الخطة قبل االنتخابات.”  7جي “إعالن الرئيس ترامب في قمة 
ال شك بأن في القدس من يعرف شيئًا ما عن هذه الخطة ومعناها، وال سيما نتنياهو، عشية معركة 

تخابات، وسمعنا على المأل عن هذه الخطة، يمكن االنتخابات. إذا كان هذا يفيد نتنياهو عشية االن
أن نفهم بأن نشرها بعد االنتخابات سيشكل مشكلة لنتنياهو، إذا كان هو من سيشكل الحكومة 

 المقبلة.
حتى بعد أن أوفى ترامب بوعده في نقل السفارة األمريكية إلى القدس، وفرض العقوبات على إيران، 

ألن موقفه من كل وعد يبقى محدود الضمان. أنا أيضًا أرى فيه بقيت في معسكر الشكاكين لترامب، 
شخصًا غير متوقع: وهذا نتعرف عليه من موقفه من موضوع كوريا الشمالية بل واإليرانيين، حين 
يعتبرهم من جهة عدوًا خطيرًا، ومن جهة أخرى يتصرف تجاههم بانبطاح. هذا السلوك وجد تعبيره 

عراق وترك األكراد لمصيرهم، في ظل تجاهل حلفاء مثل السعودية أيضًا في انسحاب ترامب من ال
 ودول الخليج.

وفي هذه األثناء، عودة إلى جبهتنا: كيف سيواجه اليمين في إسرائيل نشر خطة ستتضمن، أغلب 
الظن، بادرات طيبة للفلسطينيين كتعويض عن نقل السفارة إلى القدس؛ كفيلة بأن تثبت مكانة 

قدس من خالل مؤسسات حكم في شرقي المدينة؛ وتؤدي إلى إخالء بؤر الفلسطينيين في ال
 ؟1967حزيران  4استيطانية غير قانونية مع تثبيت حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود 

كما هو معروف، التقى جارد كوشنير، صهر ومستشار ترامب، مع كثيرين في العالم العربي 
تعلم من إخفاقات الماضي التي منعت تطبيق خطط مشابهة.  وإسرائيل بهدف بلورة خطة القرن، وقد

حقيقة أن كوشنير هو الذي حاول منع نشر الخطة قبل االنتخابات تعزز حقيقة أنها خطة إشكالية 
لنتنياهو، وكفيلة بأن تلحق به ضررًا سياسيًا كبيرًا. من هنا، وبعد االنتخابات، بانتظار الحكومة 

لخطة غير بسيطة، أساسًا ألولئك الذين يعارضون الدولة الفلسطينية المقبلة مهمة كبرى: التصدي 
إلى جانب دولة إسرائيل وأولئك الذين يحلمون بتوسيع االستيطان اإلسرائيلي في يهودا والسامرة. 
صحيح أن نتنياهو في هذه األثناء حقق مكسبًا سياسيًا غير قليل من الموقف الخاص الذي يمنحه له 

كل شي محدود الضمان ومؤقت: هذا الموقف من شأنه أن يصبح سهمًا  -أسلفنا كما-ترامب، ولكن 
 مرتدًا.

 5/9/2019معارالف 
 6/9/2019، القدس العربي، لندن
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