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*** 
 

 هنية: صفقة القرن تستهدف الالجئين والقدس والسيطرة على الضفة .1
فلسطينية،  استراتيجيةإلى بناء  -رئيس المكتب السياسي لحركة حماس-دعا إسماعيل هنية  -غزة 

صفقة القرن استهداف واضح  لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، منبها إلى أن
 لقضية الالجئين والقدس، وتهدف للسيطرة على الضفة الغربية.

في كلمته خالل المؤتمر الشعبي لمواجهة صفقة القرن والحفاظ على حق العودة في -وقال هنية 
: "من هنا ندعو إلى بناء استراتيجية تقوم على ثالثة محددات، -قاعة رشاد الشوا وسط مدينة غزة

ها هو تعريف المرحلة التي نمر بها بأنها مرحلة تحرر من االحتالل، وهي ليست مرحلة أول
 مفاوضات وسالم مع العدو؛ فشعبنا يخوض مرحلة التحرر من االحتالل.

هو ترتيب وتنظيم البيت الفلسطيني الذي يجب أن يكون  االستراتيجيةوأضاف أن المحدد الثاني في 
أن مبدأ اإلقصاء والتهميش ومحاولة انتزاع الشرعيات عن فصائل على مبدأ الشراكة، مشددا على 

 وقوى وازنة ال يمكن أن يقود إلى وحدة وطنية.
وأوضح أن المحدد الثالث لالستراتيجية الوطنية هو المقاومة بمفهومها الشامل؛ من المقاومة الشعبية 

لها العملية السياسية وحتى المقاومة المسلحة، هذه المقاومة التي يمكن أن تندرج تحت ظال
 الفلسطينية ولكن الملتزمة بالثوابت.

وأضاف أنه يجب أن ننطلق من هكذا محددات لبناء االستراتيجية حتى نكون قادرين على إجهاض 
 المؤامرات التي تستهدف شعبنا الفلسطيني.



 
 
 
 

 

 5 ص             5029 العدد:             9/9/2019اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 نعي بسام السايح
الشعب الفلسطيني نوجه تحية  واستهل هنية كلمته بنعي الشهيد األسير بسام السايح، قائال: "باسم

الفخر واالعتزاز لشهيد الحركة األسيرة البطل بسام السايح الذي ارتقى قبل قليل في مرقده ظلمة 
 السجن والسجان".

وأضاف "االحتالل ال يقيم وزًنا لإلنسان وال ألبسط الحقوق واألعراف والمواثيق"، مشيرا إلى أن 
ذين انخرطوا في مشروع المقاومة والجهاد، وسطروا صفحة الشهيد بسام السايح أحد المجاهدين ال

وحّمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه  مضيئة من صفحات نضال هذا الشعب.
 الجريمة.

 قضية الالجئين
وشدد على أن قضية الالجئين هي الشاهد التاريخي على نكبة الشعب الفلسطيني وعلى ديمومة 

 دليل القطعي على إرادة التحدي والبقاء.وبقاء هذا الشعب، وهي ال
وأكد أن صفقة القرن استهداف واضح لقضية الالجئين والقدس، وتهدف للسيطرة على الضفة 

 الغربية، وأن اإلدارة األمريكية تنفذ خطة متدرجة لتصفية قضية الالجئين.
الالجئين في  ونبه إلى وجود دعوات محمومة تشجع الفلسطينيين على الهجرة، وهناك ضغوط على

لبنان، وهذا ما يقوم به العدو ضد أهلنا في القدس، وتشجيع الهجرة من غزة إلى خارجها؛ وكله يأتي 
 ضمن تصور أمريكي صهيوني لتذويب قضية الالجئين وإنهائها.

وشدد على التمسك بحق العودة، وقال: "متمسكون برفض التوطين والوطن البديل ورفض التهجير، 
 يني في أرضه ووطنه وقدسه ومقدساته".ومستقبل الفلسط

وعبر عن الوقوف الكامل مع أهلنا في لبنان الذين يرفضون قرار وزارة العمل اللبنانية الذي يساوي 
 الالجئ الفلسطيني باألجنبي وينزع الصفة عن الالجئ الفلسطيني.

شتكي من حرمانه وطالب برفع القبضة عن أبناء شعبنا في الدول العربية، مشيرا إلى أن بعضهم ي
 من الوثيقة أو جواز السفر، أو حرمانه من السفر والتعليم.

وطالب بالتوقف عن تصفية أونروا، واستمرار دعمها، وتقديم المجتمع الدولي المساعدات لالجئين 
 هو ضمان لحق التعويض وعودتهم إلى أرضهم المباركة.

 المؤتمر الشعبي
لموقف السياسي فقط، وليس إضافة رقمية لعدد المؤتمرات وشدد على أن المؤتمر ليس هدفه تسجيل ا

التي عقدت على هذا الطريق، ويجب أن تكون قراراته مرهونة بالفعل، وأن تكون توصياته محل 
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االحتضان الوطني من اإلخوة في الفصائل وفي المجلس التشريعي والوجهاء واألعيان ومن دول 
 صديقة تشكل حاضنة لهذا المؤتمر ومقرراته.

وأكد أنه ال تنازل عن ذرة من أرض فلسطين، وال اعتراف بـ"إسرائيل"، وال تنازل عن القدس، ونعم 
لحق العودة إلى كل أرض فلسطين المباركة من البحر إلى النهر، وهذا وطننا وقدسنا وأقصانا وإليه 

 عائدون.
الالجئين في المخيمات وأكد الجاهزية إلنجاح الحوار الفلسطيني اللبناني الذي سيركز على أوضاع 

 وكيفية توفير حياة كريمة لهم إلى حين العودة ألرض فلسطين.
وطالب بضرورة إعادة بناء وتأهيل وإعمار مخيم اليرموك في سوريا وعودة أبناء شعبنا إلى مخيمهم 

 الذي تم تدميره في ظالل األزمة السورية الداخلية.
 8/9/2019، لإلعالم الفلسطيني المركز

 
 بل هوية ووطن األرض في فلسطين ليست عقارا   اشتية: .2

على الجغرافيا ببناء  علينا حرباً  محمد اشتية: إن "إسرائيل تشنّ الفلسطيني قال رئيس الوزراء  :رام هللا
المستوطنات والتوسع بها، فالمستوطنات ال يجب أن تحاصرنا يجب أن نحاصرها نحن، وإذا صادروا 

ا انهار االستعمار في العالم سينهار االستعمار اإلسرائيلي عن جديدة، ومثلم أرضنا سنعمر أرضاً 
، األرض في فلسطين هوية وأضاف اشتية: "األرض في فلسطين ليست عقاراً  أرض فلسطين".

ووطن، االنتماء الحقيقي لألرض عندما يقوم المغترب بالعودة لوطنه بشراء أرض وليس لبيعها، هذا 
خالل كلمته في مهرجان رفع العلم الفلسطيني بقرية أبو ، الوزراء وشدد رئيس هو االنتماء الحقيقي".

فالح شرق رام هللا، على أن "هذه الحكومة ليست حكومة فقط لدفع الرواتب، وإنما مركب رئيسي في 
المشروع الوطني تحت ارادة الرئيس ابو مازن وعلى خطى الشهيد ابو عمار، ونحن ال نبحث عن 

 ك عن االحتالل".أموال بل نبحث عن االنفكا
 7/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عباس يبحث السالم مع المبعوث النرويجي .3

، بمقر 7/9/2019 فلسطين محمود عباس، يوم السبت السلطة الفلسطينيةاستقبل رئيس  :رام هللا
على  عهط تور فنيسالند، وأطلالرئاسة في رام هللا، المبعوث النرويجي لعملية السالم في الشرق األوس

آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية، واإلجراءات اإلسرائيلية واألمريكية الهادفة 
تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السالم  عباسكد أو  الدولتين. لتقويض تحقيق السالم وفق مبدأ حلّ 
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لي، ورفض أي مشاريع أو خطط ال تلتزم العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدو 
باألسس التي قامت عليها العملية السلمية وهي إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق السالم وفق مبدأ 

 .1967حل الدولتين إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 
 ه بتحقيق السالم وفق قرارات الشرعية الدولية على مبدأ حلّ المبعوث النرويجي، التزام بالد أكدبدوره 

الدولتين، باإلضافة إلى استمرارها بدورها المنوط بها وهو حشد الدعم المالي من الدول المانحة لبناء 
 المؤسسات الفلسطينية.

 7/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ستخدام نتنياهو االستيطان لضمان نتائج االنتخابات" تحذر من االفلسطينية "الخارجية .4
إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يحاول بشتى الطرق  الفلسطينية قالت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا

، عبر "إسرائيل"واالساليب كسب اصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في 
الستيطان وتعميقه في االرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي استغالل تبنيه ودعمه المطلق ل

ن نتنياهو يستغل السباق أ، 8/9/2019 في بيان صحفي يوم األحد ،وأضافت الخارجية القدس.
لتوسيع االستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين  "إسرائيل"االنتخابي في 

وأشارت إلى أن نتنياهو يطلق العنان لحكومته  المواطنين الفلسطينيين. ىوعصاباتهم واعتداءاتهم عل
المختلفة لتنفيذ اعداد كبيرة من المخططات االستيطانية إرضاء للمستوطنين وحركاتهم  وأذرعها

وقالت الخارجية: في اآلونة االخيرة تصاعدت العمليات االستيطانية وتزايدت  وجمعياتهم التهويدية.
 و الشخصية في دعم االستيطان.مشاركات نتنياه

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس االمن بالتحديد بإدانة ورفض تغول نتنياهو االستيطاني 
 الدولتين. ساس حلّ أي فرصة لتحقيق السالم على أالذي يقوض 

 8/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مة قتل متعمد نتيجة اإلهمال الطبياشتية: استشهاد األسير السايح جري .5
شتية أن استشهاد األسير بسام السايح في سجون امحمد  الفلسطيني أكد رئيس الوزراء :رام هللا

وكتب رئيس الوزراء على صفحته  االحتالل اإلسرائيلي، جريمة قتل متعمد نتيجة اإلهمال الطبي.
ح، الذي وافته المنية بعد صراعين: مع "المجد والرحمة للشهيد بسام الساي :فيسبوكالعلى موقع 

 المرض واالحتالل، فيما نعده جريمة قتل متعمد نتيجة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل".
 8/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 النائب زيدان: اعتداءات المستوطنين حلقة في مخطط االستيالء على الضفة .6
عن حركة حماس في طولكرم م. عبد الرحمن  الفلسطيني ب في المجلس التشريعيأكد النائ :رام هللا

زيدان أن اعتداءات المستوطنين والتهويد اإلسرائيلي في الضفة المحتلة هي حلقات من المخطط 
وقال زيدان، في تصريحات صحفية: "نشهد  الضفة لدولة االحتالل. بضمّ  اإلسرائيلي المدعوم أمريكياً 

في اعتداءات المستوطنين على القرى والحقول في أجزاء عديدة من الضفة  خيرة تزايداً في اآلونة األ
وأضاف زيدان أن تكرار وتعاظم  الغربية، والتي تتسبب باندالع مواجهات دامية مع المواطنين".

اقتحام آالف المستوطنين للمسجد األقصى وقبر يوسف وقرية كفل حارس وغيرها من المقامات، 
ت باقتحام المسجد اإلبراهيمي من رئيس الكيان ورئيس وزرائه، كل ذلك بادعاء صلة دينية والتي توج

 بهذه األماكن تأتي ضمن الهجمة على المقدسات اإلسالمية والقرى واألراضي الفلسطينية.
 8/9/2019المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 في المنطقة عبد الهادي يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري تطورات األوضاع .7
بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، يوم : دمشق
، مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، آخر تطورات األوضاع في 8/9/2019 األحد

أكد عبد الهادي خالل و  المنطقة والتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها.
 اللقاء العالقات المتينة التي تربط البلدين وأن الدولتين في خندق واحد في مواجه اإلرهاب.

واستعرض االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا وتصاعد وتيرة االستفزازات في األراضي 
 في الخليل. الفلسطينية، التي كان آخرها اقتحام نتنياهو للحرم اإلبراهيمي

مع فلسطين قلبًا وروحًا وتقف في طليعة من يقف مع الشعب الفلسطيني  ةبدوره، أكد المقداد أن سوري
 في نضاله، من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.

 8/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بعد مغادرتهما عيادة طبيب أسنان فلسطينيبالضفة الغربية  ين في بلدة عزون طعن إسرائيلي .8
رام هللا: طعن فتى فلسطيني، إسرائيليين، أمس، في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية 
المحتلة. وقال ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، إن فلسطينيًا هاجم اإلسرائيليين خالل زيارتهما البلدة 

في مالبسات حادث الطعن في قرية عزون، ما أدى إلى جرح مواطنْين »ي العالج، وأضاف: لتقل
إسرائيليين، فالحديث يدور حول عملية تخريبية، إذ قام مخرب بطعن مواطنْين إسرائيليين بعد 
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«. دخولهما إلى القرية بهدف الحصول على عالج طبي، وقوات األمن تعمل على اعتقال المخرب
 أن اإلسرائيليين زارا إحدى عيادات األسنان في البلدة قبل أن يتعرضا للطعن. واتضح الحقاً 

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن فلسطينيًا في الخامسة عشرة من عمره طعن شابًا إسرائيليًا وأباه عند 
ر عامًا بجراح بالغة، غي 17خروجهما من عيادة طب األسنان. وأصيب اإلسرائيلي البالغ من العمر 

عامًا بجرح  60أن حالته الصحية مستقرة، وال خطر على حياته، بينما أصيب والده البالغ من العمر 
في يده اليمنى، فيما لم يصب شقيق األب وال صديقته التي كانت ترافقهم. وتم نقل اإلسرائيليين 

مكان  في مدينة كفار سابا، بينما وصلت إلى« مئير»المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى 
 الحدث قوات معززة من الجيش اإلسرائيلي.

وقال شقيق األب الذي كان يرافق المصابين االثنين في عزون، إنه حين نزل الثالثة من عيادة 
طبيب األسنان في القرية، تقدم نحوهم صبي في الخامسة عشرة من العمر، وسألهم إن كانوا يهودًا، 

 .وحين أجابوه بنعم، طعن اثنين منهم
 8/9/2019ق األوسط، لندن، الشر

 
 والشعب أفشل مخططات إشغال الساحة الداخلية البطش: المقاومة ليست إرهابا   .9

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، خالد البطش: إن حركة حماس 
طين أن إلى جانب المقاومة الفلسطينية "ليست إرهاًبا" و"لن تقبل ممن أحضر الصهاينة إلى فلس

 يصنفونا ما بين إرهاب ومقاومة".
وأضاف البطش في حديث لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، تعقيًبا على قرار محكمة أوروبية بإلغاء 
قرارات تصف حماس بـ"اإلرهابية"، أن حركات المقاومة تقاتل االحتالل اإلسرائيلي المحتل ألرض 

ها من قائمة اإلرهاب فهذا شأنهم، ولكنهم هم من فلسطين، و"سواء اعتبروا حماس إرهابية أم رفعو 
 ".1948جاؤوا باإلرهاب إلى غزة وفلسطين عبر جلب االحتالل عام 

وعلى صعيد االحتجاجات الفلسطينية في لبنان، رفًضا لقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، 
ماهيري "حتى الحصول على جدد البطش دعوته لالجئين الفلسطينيين بعدم التوقف عن حراكهم الج

 حقهم الكامل بالعيش الكريم إلى حين العودة إلى أرض فلسطين".
 8/9/2019فلسطين اون الين، 
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 تفاصيل لقاء قيادة حماس بالوفد األمني المصري بغزة .10
بحثت قيادة حركة حماس مع الوفد األمني المصري الذي يزور قطاع غزة حالًيا العالقات : غزة

 الوحدة الوطنية. واستعادةتخفيف معاناة القطاع  الثنائية وسبل
ويترأس الوفد المصري اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات 

 المصرية.
وقالت حماس في بيان لها، إن قيادة الحركة ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيس 

قياداتها التقوا الوفد المصري، مؤكدًة على أهمية الجهد المبذول  الحركة بغزة يحيى السنوار وعدد من
 من قبل مصر لرفع الحصار عن القطاع.

وبينت أن اللقاء بحث أهمية واستراتيجية تطوير العالقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة لكل 
تم في المرحلة من مصر والشعب الفلسطيني وبالخصوص في قطاع غزة، ومراكمة البناء على ما 

الماضية. مشيرًة إلى أنها أكدت على موقفها الثابت بضرورة بناء عالقات استراتيجية مع مصر 
 وأهمية ومحورية الدور المصري في المنطقة بأكملها.

وبحث الجانبان ملف استعادة الوحدة الوطنية، حيث أبدت استعدادها التام للمضي قدًما في إتمامها 
ي على أساس الشراكة وتمثيل جميع أبناء شعبنا، وطي صفحة االنقسام لمواجهة وبناء النظام السياس

 التحديات التي تتعرض لها قضيتنا. وفق نص البيان.
وتطرق الجانبان آلليات العمل في معبر رفح، حيث أكدت قيادة حماس على ضرورة وأهمية تخفيف 

ف الممنوعين من السفر. كما جاء في معاناة المسافرين أثناء المغادرة والعودة، وكذلك إنهاء مل
 البيان.

 9/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في قطاع غزة دون إصابات .11

)د ب أ(: قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت ليلة السبت/األحد على -غزة
رت المصادر أن الغارات استهدفت ثالثة مواقع تدريب تتبع وذك قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

 للجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
من جهتها، ذكرت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس أن الغارات اإلسرائيلية لم تسفر عن 

 إصابات.
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ات حربية أغارت على عدد من األهداف، من بينها في المقابل، قال الجيش اإلسرائيلي إن طائر 
وسائل قتالية بحرية، باإلضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال 

 ووسط قطاع غزة.
جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل “وذكر الجيش في بيان أن الغارات 

 ”.كبة عسكرية في وقت سابق السبتوإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مر 
سيواصل الجيش العمل ضد محاوالت المساس بمواطني إسرائيل، ويعتبر حماس “وأضاف البيان: 

 ”.مسؤولة عما يجري في قطاع غزة ومنه
 8/9/2019القدس العربي، لندن، 

 
 تدعو إلى أوسع إسناد لألسرى في سجون االحتالل فصائل فلسطينية بغزة .12

دعت قوى وفصائل الجماهير الفلسطينية إلى أوسع موجة من اإلسناد والدعم  عي:غزة/ أكرم الشاف
لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وذلك قبل ساعات من اإلعالن عن استشهاد األسير بسام 

 السايح اليوم.
وتوعدت الفصائل االحتالل خالل وقفة داخل خيمة اعتصام نظمتها مؤسسة مهجة القدس أمام 

الدولة للصليب األحمر بغزة، اليوم؛ تضامنًا مع إضراب ستة أسرى ضد اعتقالهم إداريًا، بـ"دفع  اللجنة
 الثمن غاليا"، مشددة على أن "المقاومة لن تسكت أمام أي إصابة أو استشهاد أي أسير".

وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، خضر حبيب، إن االحتالل يتعمد اعتقال 
ل األسرى دون مسو  قانوني أو شرعي، وإنه يتصرف فوق القانون الدولي كونه آمنا من وإذال

 المحاسبة والعقاب.
وأضاف حبيب في كلمة له خالل الوقفة، أن مسؤولية الدفاع عن األسرى تقع على عاتق الشعب 

لمعادلة الفلسطيني قيادًة وشعبا، وأن على الجميع بذل قصارى جهده "خاصة في ظل تواطؤ وظلم ا
 الدولية".

وتساءل عن دور السلطة وجهود سفاراتها حول العالم في إنهاء عذابات األسرى، ال سيما المضربين 
 عن الطعام ممن شارفوا على الموت.

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤول ملف األسرى فيها، 
ألسيرة تحتاج لمزيد من اإلسناد جماهيريا وفصائليا، خاصة أنها عالم الكعبي، إن نضاالت الحركة ا

 شهدت تراجعا في التحشيد في الفترة األخيرة.
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وطالب الكعبي في تصريح لـ"فسطين" بصياغة استراتيجية وطنية فلسطينية قادرة على استنهاض كل 
رة، وعدم تركها وحيدة قدرات ومكونات الشعب الفلسطيني لتشكل رافعة حقيقية لنضاالت الحركة األسي

 أمام تغول إدارة السجون.
من جهتها طالبت دائرة العمل النسائي بحركة األحرار الفصائل الفلسطينية بالتوحد والتمترس خلف 
قضايا األسرى قبل فوات األوان، وأن يتضمن ملف تبادل األسرى مع االحتالل جميع األسرى 

 المرضى.
 8/9/2019فلسطين اون الين، 

 

 القسام تزف قائدها الميداني األسير الشهيد بسام السايحكتائب  .13
كتائب الشهيد عزالدين القسام األسير الشهيد بسام السايح، الذي ارتقى عصر اليوم  نعت -نابلس 

وأعلنت كتائب القسام في بيان عسكري لها أن الشهيد السايح أحد  في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
عملية إيتمار القسامية التي شكلت "ن في الضفة الغربية، وأحد أبطال قادة كتائب القاسم الميدانيي

 م، والتي قتل فيها مغتصبان صهيونيان".1/1/2015باكورة انطالق انتفاضة القدس بتاريخ 
يوم األحد  -بإذن هللا تعالى –عامًا( ارتقى إلى العال شهيدًا  47وقالت كتائب القسام في أن السايح )

 همال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية، بعد معاناة  مريرة  مع المرض.نتيجة اإل 8/9/2019
 8/9/2019فلسطين اون الين، 

 
 قاسم: االحتالل يبرر جرائمه بادعاءات كاذبةحازم  .14

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن االحتالل يحاول تبرير جريمته ضد المتظاهرين 
 ة للناطق باسم جيش االحتالل.السلميين اليوم عبر ادعاءات كاذب

وأكد قاسم أن المستهدفين من الشهداء والجرحى كانوا سلميين ُعّزل، وكانوا بعيدين عن السلك 
الفاصل عشرات األمتار، وهذا ما تثبته الصور التي كانت تبث مباشرة، وهو ما أكدته اللجان الدولية 

 ة.المختلفة التي حققت في جرائم مشابهة ضد مسيرات العود
 7/7/2019، موقع حركة حماس

 
 دودين يدين هجمة االعتقاالت بحق النساء بالضفة .15

دان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين، هجمة االعتقاالت الشرسة التي تشنها 
 قوات االحتالل بحق النساء في الضفة المحتلة.
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شعبنا بأشكاله كافة، وهذا  وقال دودين في تصريح صحفي السبت إن االحتالل يواصل عدوانه على
 10نساء خالل  3العدوان تصاعد مؤخرا باعتقال عدد من النساء الفلسطينيات، والذي شمل اعتقال 

 أيام.
وأكد أن اعتقال الدكتورة وداد البرغوثي مع أبنائها في زنازين االحتالل، واعتقال الطالبتين ميس أبو 

ة الفلسطينية الممتد عبر تاريخ الحركة الوطنية غوش وسماح جرادات يعبر عن مشهد النضال للمرأ 
 الفلسطينية.

 7/7/2019، موقع حركة حماس
 

 هل ُتغير طائرات غزة المسيرة بيئة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي؟ .16
على الرغم من أن الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، أمس السبت، بطائرة : صالح النعامي

ية كانت تتحرك بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، قد ترك أضرارًا محدودة مسيرة على دورية إسرائيل
لحقت بإحدى العربات العسكرية، إال أن هذا الحادث ينطوي على دالالت كبيرة. فهذه المرة األولى 
التي تتمكن المقاومة الفلسطينية من تنفيذ عمل هجومي باستخدام طائرة مسيرة، بحيث عادت الطائرة 

ا" دون أن يتم التصدي لها من قبل منظومات الدفاع الجوي بالغة التطور، التي تغطي إلى "قواعده
منطقة جنوب إسرائيل بشكل مطلق. مع العلم أنه سبق للمقاومة أن حاولت تنفيذ هجومين باستخدام 

 الطائرات المسيرة وفشال، بعد إسقاط الطائرتين.
المعلقين اإلسرائيليين قد أجمعوا على أن هذه ورغم محدودية األضرار الناجمة عن الهجوم، إال أن 

 تعد سابقة قد تؤسس لتغيير بيئة الصراع بين االحتالل اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وكتب المعلق العسكري طال الفرام، في عدد اليوم األحد، من صحيفة "معاريف"، أن المقاومة 

طائرات المسيرة بحيث تصبح تهديدًا جديًا للعمق الفلسطينية بإمكانها أن تطور ترسانتها في مجال ال
 اإلسرائيلي، تمامًا كما نجحت، بعكس كل التوقعات، في تطوير ترسانتها الصاروخية.

ويشير الفرام إلى أن الجيش واالستخبارات اإلسرائيلية كانا يتوقعان أن "حزب هللا" تحديدًا هو الذي 
لى تهديدات أمين عام "حزب هللا"، حسن نصر هللا، ردًا سيشن هجومًا بالطائرات المسيرة، استنادًا إ

على الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المقاومة في غزة هذا الهجوم قد 
 خالف كل التوقعات.

وحسب الفرام، فإن الرد اإلسرائيلي بقصف أهداف للمقاومة في أنحاء القطاع، كما حدث الليلة 
يسهم في ردع "حماس" عن تكرار المحاولة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  الماضية، لن

بنيامين نتنياهو لم يتردد في إصدار أوامره بتصفية عناصر "حزب هللا"، الذين ادعت االستخبارات 
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ن اإلسرائيلية أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بالطائرات المسيرة ضد العمق اإلسرائيلي انطالقًا م
 محيط العاصمة السورية دمشق.

ويرى الفرام أنه يتوجب على إسرائيل جباية ثمن أكبر من المقاومة الفلسطينية ردًا على تنفيذ 
 الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة.

ويعد استخدام الطائرات المسيرة تكريسًا لسيناريو الرعب الذي عبرت الكثير من األوساط اإلسرائيلية 
بل أشهر. فقد رجح "لواء األبحاث" في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عن قلقها منه ق

)أمان(، أن تحاول حركة "حماس" توظيف وسائط الطيران غير المأهولة في الجهد الحربي بهدف 
التغطية على خسارتها المحتملة لسالح األنفاق، ال سيما في أعقاب شروع إسرائيل في بناء منظومة 

ادية على طول الحدود مع القطاع، والتي تراهن على دورها في تدمير األنفاق القائمة، العوائق الم
 وفي الوقت نفسه الحيلولة دون تشييد المزيد منها.

وحسب التقديرات اإلسرائيلية، فإن "حماس" تراهن على توظيف وسائط الطيران غير المأهولة 
حتالل في حال نشبت مواجهة والكوماندوس البحري في ضرب أهداف خلف خطوط جيش اال

 مستقبلية.
 8/9/2019العربي الجديد، لندن، 

 
  في صناديق اقتراع العرب "نصب الكاميرات"الحكومة اإلسرائيلية تقر  .17

أقرت الحكومة اإلسرائيلّية، بإجماع وزرائها، أمس األحد، اقتراح رئيسها، : نظير مجلي-تل أبيب
لنصب كاميرات مراقبة في صناديق االقتراع، يوم بنيامين نتنياهو، طرح مشروع قانون جديد 

من الشهر الحالي. وسيقدم المشروع إلى الكنيست )البرلمان  17االنتخابات القريبة، المقررة 
 اإلسرائيلي( باسم الحكومة، اليوم االثنين، بغرض السعي لتمريره بالقراءات الثالث.

تراع لمراقبة هوية المصوتين، ووضع وينص مشروع القانون على وضع كاميرات في كل صندوق اق
 نساء شرطة لكشف نقاب النساء المنقبات المسلمات.

وأكد مسؤولون سياسيون أن الجلسة كانت صاخبة، رغم أن الوزراء تصرفوا بانضباط كامل، وحتى 
من يعارضون القانون منهم لم يظهروا أي اعتراض. فقد بدا أن نتنياهو غاضب بشكل خاص من 

ضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، ألنه اعترض على مشروع القانون، وحضر الجلسة المستشار الق
خصيصًا لكي يوضح للوزراء أن االقتراح غير قانوني، وسيكون صعبًا عليه  -على غير عادته  -

الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. فراح نتنياهو يضرب على الطاولة بصوت مرتفع، زاعمًا أنه يريد 
برئاسته كاد يخسر « الليكود»ة االنتخابات ومنع تزييف نتائجها، وقال إن حزب ضمان نزاه
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حزب »و« الحركة اإلسالمية»، التي تضم «القائمة العربية»االنتخابات بسبب التزييف. وادعى أن 
« البيت اليهودي»مقاعد بفضل هذا التزييف، وأنه لوال ذلك لكان حزب  4، حصلت على «التجمع

 ، وتمكن معه من تشكيل الحكومة في أبريل )نيسان( الماضي.عبر نسبة الحسم
أنا ال أفهم لماذا تقوم جهات قضائّية بطرح اّدعاءات تقنّية يمكن »وصاح نتنياهو في وجه مندلبليت: 

 «.تفنيدها بسهولة، بداًل من التجّند للحفاظ على طهارة االنتخابات
ون المذكور، فانتقده حتى رئيس الدولة، وترافقت جلسة الحكومة مع حملة رفض ومعارضة للقان

أنا أشّد على أيدي أعضاء لجنة االنتخابات المركزية برئاسة نائب رئيس »رؤوبين ريفلين، وقال: 
المحكمة العليا، القاضي حنان ملتسر، وعلى يدي المستشار مندلبليت، أمام الهجمات السياسية التي 

دحض كل المحاوالت لتقويض ثقة »عا ريفلين إلى ود«. ال تستند إلى أساس، وتعتبر غير مسؤولة
 «.الجمهور بهذه المؤسسات وبالمهنية التي تقودها ضمن التجهيزات لالنتخابات المقبلة

، إن نتنياهو يطرح مشروع القانون فقط «حزب الجنراالت»وقال النائب عوفر شلح، أحد قادة تحالف 
، فاز نتنياهو بالحكم 2015في انتخابات »ليثير أجواء عداء للعرب، وأضاف، في حديث إذاعي: 

بفضل حملته الدعائية المفاجئة التي خطط لها عدة شهور، ولكنه طرحها فقط في الساعات األخيرة 
من يوم االنتخابات، إذ بث شريط فيديو في الشبكات االجتماعية يستغيث فيه: )العرب يهرولون إلى 

هات خارجية بهدف إسقاط حكم اليمين(، فجرف بذلك صناديق االقتراع بألوفهم في حافالت مولتها ج
، وهكذا كسب االنتخابات. واليوم هو يبحث عن وسيلة 30إلى  24أصوات رفعت عدد نوابه من 

 «.أخرى ضد العرب، فهم هدف سهل لدى الجمهور اليميني
ة تحطم وقال شلح إن نتنياهو ال يكترث لنزاهة االنتخابات، وال للديمقراطية، بل إنه يدير سياس

الديمقراطية. ما يهمه هو فقط الحفاظ على كرسيه في رئاسة الحكومة كمهرب وحيد له من دخول 
السجن بسبب قضايا الفساد المتهم بها. وأكد شلح أن القانون لن يمر ألن حزبه ستوجه إلى المحكمة 

 لمنع سنه بهذه السرعة.
ف االنتخابات في البلدات العربية، اتضح ونشرت الشرطة بيانًا فندت فيه ادعاءات نتنياهو حول تزيي

حول صناديق تم تزيفها، ظهر أنها كاذبة، والصندوق الوحيد الذي تأكد « الليكود»منه أن كل شكاوى 
 «.الليكود»فيه وجود تزييف، كان هذا التزييف فيه لصالح 

تهدف ، لوضع خطة 48شخصية عربية وطنية من قادة فلسطينيي  60من جهة ثانية، اجتمع نحو 
إلى رفع نسبة التصويت من أجل ضمان أكبر عدد من النواب للقائمة المشتركة. ومن ضمن بحثهم 

رغم معرفتنا بأهداف »كان موضوع الكاميرات. فقرروا التوجه إلى الجمهور الواسع بنداء يقول: 
فإذا مر نتنياهو العنصرية وأكاذيبه حول التزييف، فإننا يجب أن نوضح أننا ال نخاف كاميراتهم. 
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القانون، يجب أن تكون الكاميرات حافزًا لنا. فأواًل نحن معنيون أكثر من نتنياهو بأن تكون 
االنتخابات عندنا نزيهة. وثانيًا، هذه فرصة نثبت فيها من جديد أننا ال نخاف الكاميرات، بل بالعكس 

 «.نجعلها حافزًا لنا لرفع نسبة التصويت
السعي لتقليص »أدار حملته االنتخابية في أبريل الماضي وفق مبدأ جدير بالذكر أن نتنياهو كان قد 

 ، حيث ال توجد أي إمكانية له ألن يحصل على أصواتهم.«نسبة التصويت عند العرب وعند اليسار
في المائة،  49وقد ساهمت حملته في تحقيق هذا الهدف، إذ هبطت نسبة التصويت عند العرب إلى 

 ائة.في الم 35وبين اليسار إلى 
 9/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ليبرمان يتهم نتنياهو بالضعف أمام حماس واألحزاب الدينية .18

المعارض، أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين « يسرائيل بيتينو»رام هللا: هاجم زعيم حزب 
« حماس»لـأيام من موعد االنتخابات اإلسرائيلية، متهمًا إياه بالخضوع  10نتنياهو، وذلك قبل 

الذي ُعقد في مدينة كفار « منتدى السبت الثقافي»ولألحزاب الدينية في إسرائيل. وقال ليبرمان في 
مصطلحات االحتواء والتسوية التي ُيطلقها نتنياهو »سابا اإلسرائيلية، شمال شرقي تل أبيب، إن 

 «.بحول تعامله مع حركة حماس في غزة، ما هي إال تجميل لمصطلح الخضوع لإلرها
أكثر ما ُيقلقني في التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة هو غياب قوة الردع »وأضاف: 

 «.اإلسرائيلية، ما يسّرع المواجهة والحرب بين الجانبين
في التعامل مع « االحتواء والتسوية»وجاء حديث ليبرمان تعقيبًا على استخدام نتنياهو تعبير 

ن أمله في أن ينعكس غياب الردع اإلسرائيلي في تصويت البلدات حماس. وأعرب ليبرمان ع»
، في «تتعرض للقصف في كل يوم جمعة»اإلسرائيلية القريبة من الحدود مع القطاع، التي 

 االنتخابات اإلسرائيلية.
خضوعه »من جهة، و« تخوين نتنياهو لكل من ال يوافقه الرأي في القضايا األمنية»وانتقد ليبرمان 

أيام،  7افتتحنا السنة الدراسية قبل »من جهة أخرى. وقال: « مر لألحزاب الدينية اليهوديةالُمست
معلمًا للدين اليهودي؛  477مُدّرسين للفيزياء، و 7ورأيت أن وزير التربية الحاخام رافي بيريتس، عّين 

يعة اليهودية. هو بنفسه يعتقد أن التعليم العصري والحضاري ليس إيجابيًا، والمهم هو تعّلم الشر 
 «.آالف عام 3فشريكه في الحزب يتمنى العودة إلى حكم التوراة كما كان قائمًا قبل 

 8/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 



 
 
 
 

 

 17 ص             5029 العدد:             9/9/2019اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 مع غزة  وراء التوتر في المنطقة الحدودية التابعة لحركة الجهاد" درون "طائرة الجيش اإلسرائيلي:  .19
أمس األحد، أن التوتر الحاصل في المنطقة  تل أبيب: أكد الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي،
واستخدمت فيها طائرة مسيرة « الجهاد اإلسالمي»الحدودية مع قطاع غزة بدأ بعملية نفذتها قوات 

 «.درون »
رجال )الجهاد اإلسالمي( كانوا قد زرعوا في الليل عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي، مع »وقال إن 

تهم المسيرة لتحلق فوق السياج ثم وجهت تعليماتها اإللكترونية القطاع. وأطلقوا في الصباح طائر 
وأكد المتحدث وقوع «. لتفجير العبوة، حال مرور سيارة جيب عسكرية، تقوم بدورية في المنطقة
 أضرار لمركبة عسكرية إسرائيلية، بينما نفى وقوع إصابات في وسط الجنود.

ستخدام المميز يثير قلقا من تطور قدرات وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن هذا اال
التنظيمات الفلسطينية، لذلك فإن الرد اإلسرائيلي عليها تجاوز المألوف. فقصفت مواقع لكال 

 «.الجهاد»و« حماس»التنظيمين، 
 وقال مصدر عسكري إن الهجوم بطائرة فلسطينية مسيرة يعتبر الثالث من نوعه. 

يلي يحاول ضبط نفسه ولجم الخطط الجاهزة للرد على مثل هذه وأكد مسؤول أمني أن الجيش اإلسرائ
الحاالت، ألنه غير معني بالدخول في حرب مع قطاع غزة قبيل االنتخابات. فمن جهة يريد الحفاظ 
على األجواء االنتخابية ومن جهة ثانية يحاول االمتناع عن شن حرب تحت قيادة رئيس الوزراء 

، خوفا من تسخير الجيش لمعركته الحزبية االنتخابية. ولكنه في الوقت ووزير الدفاع، بنيامين نتنياهو
ثمن الضربات الفلسطينية إلسرائيل سيكون كبيرا ويكبر »ذاته يوجه رسائل تهديد مفادها أن 

 «.باستمرار
 9/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 كاتس: قريبون من حملة شاملة للقضاء على قيادة حماس .20

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم  -ترجمة خاصة -دوت كوم"القدس"  -رام هللا
 األحد، إن إسرائيل قريبة من حملة عسكرية شاملة في قطاع غزة للقضاء على قيادة حركة حماس.

جاءت أقوال كاتس تعقيًبا على التوتر األمني في القطاع، مشدًدا على أن إسرائيل خالل الجولة 
وادعى أن إسرائيل تحاول تجنب  ح مع حماس وستعمل من أجل القضاء عليها.المقبلة لن تتسام

 الجولة المقبلة، لكنها لن تقبل استمرار إطالق الصواريخ من غزة.
 8/9/2019القدس، القدس، 
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 القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة "إسرائيل"يتعين على آفي ديختر:  .21
ون الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي، في حديث للقناة ذاتها، قال آفي ديختر رئيس لجنة الشؤ 

أنه يتعين على إسرائيل القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، حتى تغادر حركتي 
 حماس والجهاد اإلسالمي القطاع الى األبد.

الخاصة الستراتيجية وعرض النائب عن حزب الليكود ورئيس جهاد األمن األسبق )الشاباك( رؤيته 
أمنية وطنية مناسبة إلسرائيل. مشدًدا على ضرورة أن تدخل إسرائيل في عملية عسكرية واسعة 

 النطاق في غزة تمتد لسنتين أو ثالث سنوات.
وهذه الحرب ستكون وفقا لديختر أول حرب إلسرائيل في غزة، وستكون كذلك األخيرة، حيث ستشهد 

 ية العسكرية لحركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي.التدمير الكامل للبنية التحت
ولم يحدد ديختر توقيت هذه الحرب، مشيًرا إلى أنه يمكن تنفيذها في حال توفرت القدرة الكافية 

 إلسرائيل لشن مثل هذه الحرب طويلة المدى.
 8/9/2019القدس، القدس، 

 
 شاكيد تدعو الستغالل حكم ترامب لضم مناطق )ج( .22

إيليت شاكيد زعيم تحالف يمينيا اإلسرائيلي، الليلة الماضية، إلى استغالل فرصة وجود دعت : رام هللا
دونالد ترامب في سدة الحكم بالبيت األبيض، لضم مناطق )ج( في الضفة الغربية للسيادة 

 اإلسرائيلية.
لي اإلسرائيلية، أن هذه فرصة كبيرة لليمين اإلسرائي i24NEWSورأت شاكيد في مقابلة مع قناة 

من  %60لتطبيق خطة ستستغرق سنوات لتطبيق السيادة في تلك المناطق والتي تشكل مساحتها 
 مساحة الضفة الغربية.

وقالت إن هذا االقتراح يعتبر هدًفا أساسًيا لقائمتها "يمينا"، مشيرًة إلى أن هذا االقتراح يتمثل في 
من نصف مليون إسرائيلي في حين  ضرورة العمل من أجل تطبيق القانون اإلسرائيلي على ما يقرب

 ألف فلسطيني يعيشون هناك. 200-100سيتم منح اإلقامة أو منح الجنسية لنحو 
وأضافت "هناك فرصة كبيرة لفرض القانون اإلسرائيلي بينما الرئيس األميركي ترامب في سدة الحكم، 

صديق جيد جدا  لديه ما يقرب من عامين آخرين في منصبه، دعونا نتأمل أن يبقى أكثر، هو
 إلسرائيل ولدية فريق داعم جًدا حوله يقوم بدعم إسرائيل".

وتابعت "لدينا فرصة كبيرة العامين القادمين الن نبدأ بفرض القانون اإلسرائيلي حتى على مناطق 
 التوافق مثل غوش عتسيون أو معاليه ادوميم.. نحتاج أن نبدأ بالقيام بها".
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يد األخير على طول الحدود مع قطاع غزة، رأت شاكيد أنه من وبشأن السياسة األمنية والتصع
 الضروري في النهاية أن تلجأ إسرائيل للقيام بعملية عسكرية في غزة.

وتصر شاكيد على أنه "يجب على إسرائيل أن تفعل شيًئا خطيًرا يضر حماس، وأن ذلك يمكن أن 
حتى يتمكن الجيش من التصرف يشمل إخالء البلدات اإلسرائيلية في غالف غزة عدة أسابيع 

 وضمان عدم حصول حماس على أسلحة جديدة كل عام". كما قالت.
 8/9/2019القدس، القدس، 

 
 الليكود يحاول منع نقل ناخبين عرب لصناديق االقتراع .23

يسعى حزب الليكود ورئيسه، بنيامين نتنياهو، إلى ضرب الصوت العربي في انتخابات الكنيست 
األحد، دعوى إلى لجنة االنتخابات المركزية، بادعاء أن حركة "زازيم" اإلسرائيلية المقبلة، وقدم يوم 

اليسارية "تحاول التدخل في االنتخابات" ألنها ستعمل على نقل مواطنين من القرى العربية البدوية 
 مسلوبة االعتراف في النقب إلى صناديق االقتراع.

ل في االنتخابات ونقل أربعة أضعاف المصوتين إلى وزعم الليكود في بيان أن "زازيم تحاول التدخ
صناديق االقتراع أكثر من االنتخابات الماضية، بهدف تقوية األحزاب العربية كجزء من حكومة 

 يشكلها لبيد وغانتس".
وأكدت "زازيم" على أنها تعمل بموجب القانون وال تخالف، مشيرة إلى أن "السلطات تتعمد منذ سنوات 

آلالف الذين ليس بإمكانهم ممارسة حقهم الديمقراطي والوصول إلى صندوق تجاهل عشرات ا
االقتراع. واالستجابة المذهلة التي نشهدها في هذا المشروع تثبت أنه يوجد جمهور كبير يرفض 
التحريض األرعن ضد الجمهور العربي. ونحن فخورون بناشطينا وناشطاتنا، الذين يدركون ما 

 وأن لكل واحدة وواحد حق متساو بالتصويت".   تعمدت السلطات تجاهله، 
مصوت من القرى العربية المسلوبة االعتراف في النقب إلى صناديق  ألف 15وتستعد "زازيم" لنقل 

أيلول/سبتمبر الجاري. كذلك دعت الحركة سائقات إلى  17االقتراع، خالل يوم االنتخابات، في 
 ديق االقتراع.التطوع من أجل نقل النساء البدويات إلى صنا

ناخب من القرى مسلوبة االعتراف إلى  4,000وكانت هذه الحركة قد عملت على نقل حوالي 
 صناديق االقتراع في االنتخابات السابقة، التي جرت في نيسان/أبريل الماضي.  

 8/9/2019، ٤٨عرب 
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 عتهديد متصاعد والحل بالرد "الدرونات" الطائرات المسيرة تحليالت إسرائيلية: .24
نظر المحللون العسكريون في الصحف اإلسرائيلية الصادرة يوم األحد، بخطورة إلى استخدام 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لطائرات مسيرة صغيرة )درونات( من أجل تنفيذ عمليات ضد 
أهداف إسرائيلية، والتي كانت آخرها، أمس، عندما استهدفت درون سيارة جيب عسكرية إسرائيلية 

قرب من السياج األمني المحيط بالقطاع. ولم يتمكن المحللون من وضع "حل" للدرونات، سوى بال
 بالعودة إلى الفكرة اإلسرائيلية الممجوجة: الردع.

وكتب المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، أن إسرائيل وضعت ردا للقذائف 
ة "القبة الحديدية". كذلك وضعت إسرائيل ردا على الصاروخية التي تطلقها الفصائل، بواسطة منظوم

مليارات شيكل. "واآلن تنتقل  3األنفاق الهجومية، من خالل بناء جدار تحت سطح األرض، بتكلفة 
حماس إلى عالم الدرونات، التي تتجاوز الجدار الجديد الجاري بناؤه، وستشكل تهديدا كبيرا على 

وعلى بلدات غالف غزة. ورغم أن الجيش اإلسرائيلي يعمل قوات الجيش اإلسرائيلي في هذا الحيز 
على وضع حل للدرونات أيضا، لكننا أدركنا، أمس، أن هذا ليس حال كامال. والحل الحقيقي لهذا 

 التحدي، مثلما باقي التهديدات، هو إعادة الردع اإلسرائيلي وتغيير سياسة االحتواء".
رائيلي، أفيف كوخافي، "يتحدث في جميع وحسب يهوشواع، فإن رئيس أركان الجيش اإلس

االجتماعات تقريبا حول الضربات الفتاكة التي يطالب الجيش بتنفيذها، وعن الحاجة إلى انتصار 
وتسجيل إنجازات عسكرية وليس التأثير على الوعي فقط"، وذلك مقابل سياسة رئيس الحكومة 

النتخابات" للكنيست التي ستجري األسبوع بنيامين نتنياهو، "الذي يريد هدوءا حتى ا اإلسرائيلية،
المقبل. "لكن بكل ما يتعلق بقطاع غزة، كوخافي لم يستعرض نجاحات حتى اآلن. بل على العكس، 

 2018هو مستعد للتوجه إلى تهدئة طويلة األمد مقابل حماس، ولكن مثلما اتضح منذ آذار/مارس 
 لردع فقط".)بدء مسيرات العودة(، يجب القيام بذلك بعد إعادة ا

 8/9/2019، ٤٨عرب 
 

 إلى أربعين أسيرة ارتفاع عدد األسيرات في سجون االحتالل .25
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات "إن عدد األسيرات في سجون االحتالل  الرأي:-الضفة المحتلة

 .( أسيرة بعد اعتقال طالبتين جامعيتين ومحاضرة"40اإلسرائيلي ارتفع خالل األيام الماضية إلى )
حالة اعتقال  15إلى  10وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر، أن المركز رصد ما بين 

 شهريًا لنساء فتيات يطلق سراح معظمهم، بينما يتم تحويل البعض إلى التحقيق والسجون، وأخريات 
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 يفرض عليهن الحبس المنزلي.
 8/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 وريات يبتكرن جهازا  ليزرّيا  لمعالجة آالم الفّك الصدغيفلسطينيات س .26
استطاعت أربع مهندسات فلسطينيات في كلية الهندسة الطبية بجامعة دمشق هن: آالء أبو حالوة، 
وعائشة العلي الجوار، وربا الشرعان، وإسراء السهلي، ابتكار جهازًا ليزرّيًا لمعالجة آالم الفّك 

. وهو قادر على LLLTز على الّليزر العالجي المنخفض الطاقة الصدغي، حيث يعتمد الجها
 تخفيض االستجابة االلتهابية في العضالت الماضغة.

يسبب التهاب مفصل الفك الصدغي أعراض كثيرة ولكن أكثر ما يميز التهاب مفصل الفك الصدغي 
ور أصوات عند ألم شديد عند منطقة الفك، ويحدث األلم عند تحريك الفك، قد يصاحب األلم صد

 تحريك الفك.
 8/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 منعا لألذان في الحرم اإلبراهيمي الشهر الماضي 51اقتحاما لألقصى و 22"األوقاف": أكثر من  .27

قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت  -وفا 2019-9-8رام هللا 
 51مرة، ومنعت رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي أكثر من  22قصى المبارك أكثر من المسجد األ

 مرة خالل الشهر الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري، يوم األحد، حول االنتهاكات االسرائيلية بحق المسجد االقصى 
خالل شهر آب المنصرم، أن االحتالل زاد من وتيرة اعتدائه على المسجد االقصى والقدس واهلها، 

عيد االضحى، وبرزت ثالثة امور تستدعي االنتباه والحيطة والحذر تمثلت: أوال باقتحام االقصى يوم 
واالعتداء على المصلين، وثانيًا ارتفاع االصوات المطالبة بتغيير الوضع الراهن بالمسجد االقصى 
حسبما، كما قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي "من حق اليهود إحياء ذكرى خراب الهيكل في "جبل 

األمر بجبل الهيكل، الهيكل"، وقائد ما يسمى شرطة "لواء القدس" ال يوجد وضع راهن عندما يتعلق 
وما يسمى وزير األمن الداخلي أردان: "يجب تغيير الوضع الراهن )االستتكو( في المسجد األقصى 
حتى يستطيع اليهود الصالة فيه، بشكل فردي، أو جماعي، في مكان مفتوح أو مكان مغلق، وثالثا: 

 المطالبة من قبل ما تسمى جماعات الهيكل بزيادة مدة االقتحامات.
مرة، وبلغ عدد  22من  أكثرالل هذا الشهر اقتحمت ودنست عصابات التطرف المسجد االقصى وخ

مستوطن، ووجهت ما تسمى جماعات الهيكل اكثر من  3,600المقتحمين للمسجد األقصى اكثر من 
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دعوات لجمهورها لزيادة اعداد المقتحمين، وطالبت برفع يد االوقاف االسالمية عن المسجد  5
 ادة مدة االقتحامات ومن كل االبواب وليس باب المغاربة فقط.االقصى وزي

 8/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : استشهاد األسير المريض بسام السايح1967شهيدا منذ عام  221  .28
أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين، مساء يوم األحد، استشهاد األسير المريض بسام : رام هللا

 عاما( من محافظة نابلس، في مستشفى "أساف هروفيه" اإلسرائيلي. 47أمين محمد السايح )
، وهو مصاب 8/10/2015وأوضحت الهيئة، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت السايح في 

، ويتعرض منذ ذلك الوقت لسياسة 2013، وبسرطان الدم منذ عام 2011بسرطان العظام منذ عام 
 لمتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون.القتل الطبي ا

( أسيرا بحاجة إلى 160( أسير يعانون أوضاعًا صحية صعبة، منهم ما يقارب )700يذكر أن نحو )
متابعة طبية حثيثة، علمًا أن جزءا من األسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي األحكام العالية، قد 

 أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود عالج لهم.
( شهيدا ارتقوا منذ عام 221وباستشهاد األسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة لـ)

1967. 
 8/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تستولي على مائة دونم لتوسيع مستوطنة "إسرائيل" .29

تولت على مائة دونم في الضفة لندن: صرح مسؤول فلسطيني، أمس األحد، بأن قوات إسرائيلية اس
 الغربية لتوسيع مستوطنة.

عن مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، « وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(»ونقلت 
غسان دغلس، القول إن قوات إسرائيلية سلمت أهالي قريتي قريوت وجالود، جنوب نابلس، قرارًا 

اضي القريتين، إضافة إلى بلدة ترمسعيا شمال رام هللا، بهدف باالستيالء على نحو مائة دونم من أر 
 «.شيلو»توسعة أعمال البناء في مستوطنة 

 9/9/2019، الشرق األوسط، لندن
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 "الصفيرة" ينتشر في الرشيدية.. عدد اإلصابات بلغ الخمسين .30
 50ية ما يقارب في مخيم الرشيد بلغ عدد حاالت اإلصابة بالصفيرة "فايروس الكبد": فادي البردان

 حالة وفي مخيم البص حالتان كانتا في زيارة لمخيم الرشيدية.
متابعته للموضوع وإجراء فحرص مخبرية على مياه الشفة اشارت  األونرواقسم الصحة في  أعلنواذ 

مصادر طبية في الرشيدية الى ان هذا المرض يعتبر من األمراض المعدية بجميع مراحله ويصبح 
 .Cوخطيرا جدا في المرحلة  Bقل الى المرحلة خطيرا اذا انت

وتوقعت المصادر ان يكون سبب االصابة بعض شبكات المياه التي تتغذى من احدى االبار ال 
 سيما المنطقة الشرقية من المخيم حيث ُسجلت معظم الحاالت.

 7/9/2019المستقبل، بيروت، 

 
غزة األكثر تعليما  بين .. في العالم األمية في فلسطين من أقل المعدالتالفلسطيني:  اإلحصاء .31

 المناطق
إن معدالت األمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدالت في »رام هللا: قال الجهاز المركزي لإلحصاء 

وأظهر التقرير الذي أعده لمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية الذي صادف أمس األحد، أنه «. العالم
سنة فأكثر في العام  15وأمّية من األفراد في الفئة العمرية  ألف أمي 83يوجد في فلسطين نحو »

 في المائة؟ 2.8أي بمعدل «. 2018
في المائة حسب بيانات معهد  24.8سنة فأكثر في الدول العربية  15ويبلغ معدل األمية بين األفراد 
ناث بمعدل مليون من اإل 40.9مليون، منهم  64.6. عددهم نحو 2016اليونيسكو لإلحصاء في العام 

مليون( بين الذكور، وبلغ معدل األمية عالميا بين  23.7في المائة ) 17.4في المائة مقارنة بـ 32.8
 472.9مليون منهم  750.1في المائة، وبلغ عدد األميين في العالم نحو  13.8سنة فأكثر  15األفراد 

سنة فأكثر( في  15ن الذكور )في المائة في حين بلغ معدل األمية بي 17.3مليون من اإلناث بمعدل 
 مليون(. 277.2في المائة ) 10.2العالم 

وحسب تعريف منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونيسكو( يعرف الشخص األمي بأنه 
 الشخص الذي ال يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

. حيث بلغ معدل 1997في معدل األمية منذ العام  ورصدت البيانات في التقرير انخفاضا كبير
في  2.8ووصل إلى  1997في العام  13.9سنة فأكثر في المائة  15األمية بين السكان الفلسطينيين 

. وهذا االتجاه في االنخفاض ينطبق على الجنسين، فقد انخفض المعدل بين 2018المائة في العام 
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، أما بين اإلناث فقد 2018في المائة في العام  1.3إلى  1997في المائة في العام  7.8الذكور من 
 في المائة لنفس الفترة. 4.3في المائة إلى  20.3انخفض من 

 1997في المائة في العام  14.1أما على مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 
في  2.4في المائة إلى  13.7 ، وفي قطاع غزة فقد انخفض من2018في المائة في العام  3.0إلى 

 المائة للفترة ذاتها.
ألف أمي وأمّية(،  82.8في المائة ) 2.8سنة فأكثر في فلسطين  15وبلغ معدل األمية بين األفراد 

ألف أمّية( في  62.6في المائة بين اإلناث ) 4.3ألف أمي( و 20.2في المائة بين الذكور ) 1.3بواقع 
سنة فأكثر في الضفة  15لمنطقة، فقد بلغ معدل األمية بين األفراد . أما على مستوى ا2018العام 

ألف أمي(  12.6في المائة بين الذكور ) 1.3ألف أمي وأمّية(، بواقع  56.0في المائة ) 3.0الغربية 
 15ألف أمّية( لنفس العام، في حين بلغ معدل األمية بين األفراد  43.4في المائة بين اإلناث ) 4.8و

في المائة  1.3ألف أمي وأمّية(، بواقع  26.8في المائة ) 2.4في قطاع غزة لنفس العام سنة فأكثر 
 ألف أمّية(. 19.2في المائة بين اإلناث ) 3.4ألف أمي( و 7.6بين الذكور )

سنة فأكثر أعلى نسبة بين  65ويتفاوت توزيع األميين على الفئات العمرية، إذ سّجلت الفئة العمرية 
 سنة أدنى نسبة بين األميين. 29 - 15سنة و 44 - 30سّجلت الفئتان العمريتان  األميين، في حين

في المائة  2.8ألف أمي وأمّية(، و 18.0في المائة ) 3.7كما بلغ معدل األمية في التجمعات الريفية 
ألف أمي وأمّية(  57.7في المائة في التجمعات الحضرية ) 2.6ألف أمي وأمّية( و 7.1في المخيمات )

. أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل لألمية بين اإلناث في التجمعات 2018ي العام ف
الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر، أما بين الذكور فال توجد فجوة في معدالت األمية على 

 مستوى نوع التجمع.
في المائة،  5.4بلغ  سنة فأكثر( في محافظة سلفيت حيث 15وسّجل أعلى معدل أمية بين األفراد )

في المائة، في حين سّجل أدنى معدل أمية في  3.9تليها محافظة أريحا واألغوار حيث بلغ المعدل 
 في المائة. 2.0محافظة غزة حيث بلغ المعدل 

سنة فأكثر( في محافظة القدس  15أما على مستوى الجنس، فقد سّجل أعلى معدل أمية بين الذكور )
ي المائة، في حين سّجل أعلى معدل أمية بين اإلناث في نفس الفئة العمرية ف 2.9حيث بلغ المعدل 

 في المائة. 9.2في محافظة سلفيت حيث بلغ 

 8/9/2019، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 
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 االحصاء الفلسطيني ينفي صحة معلومات أعداد الفلسطينيين باألردن .32
يني صحة المعلومات واالرقام التي نشرتها مواقع نفى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط -الدستور

 اخبارية فلسطينية حول عدد الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.
وكانت نشرت مواقع اخبارية فلسطينية بيانات منسوبة لمركز االحصاء تشير الى عدد الفلسطينيين 

 في األردن.
"اين هم الفلسطينيون االن، وكم بلغ إلى ما تم نشره بعنوان  باإلشارةوقال االحصاء الفلسطيني إن 

 لإلحصاء، فإن الجهاز المركزي 7/9/2019وتم تحديثه بتاريخ  6/9/2019عددهم؟." بتاريخ 
الفلسطيني يؤكد أن ما تضمنه البيان من معلومات وأرقام حول عدد الفلسطينيين داخل وخارج 

لسطيني وال يجوز ان تنسب فلسطين مغلوطة، ويؤكد ان هذه البيانات لم تصدر عن االحصاء الف
 اليه.

وأكد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن االحصاء الفلسطيني مستعد في كل األوقات للتزويد 
 بجميع البيانات االحصائية المتوفرة والمتاحة حول فلسطين والفلسطينيين اينما تواجدوا.

 8/9/2019الدستور، عّمان، 

 

 ا منذ بداية مسيرات العودةمتظاهر ا سلمي   324االحتالل يقتل  .33
فلسطينًيا منذ  324قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت : غزة

 .2018انطالق مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الثالثين من آذار/ مارس 
( شهيًدا تواصل سلطات االحتالل 16وأوضح المركز في بيان صحفي أن من بين هؤالء الشهداء )

 ( أطفال.3احتجاز جثامينهم، منهم )
( من إجمالي عدد الشهداء استشهدوا خالل مشاركتهم في مسيرات العودة، من 211وأضاف أن )

 ( مسعفين، وصحافيين اثنين.4( من ذوي اإلعاقة، و)9( طفاًل وسيدتين، و)46بينهم )
( 813( طفاًل، و)4,483وا خالل مسيرات العودة، من بينهم )( فلسطينًيا أصيب18,085وأشار إلى أن )

( 177( طفاًل، و)1,929( أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم )9,080سيدة، ومن بين المصابين )
 سيدة.

( مسعًفا، تكرر 212( مرة، أسفرت عن إصابة )264فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية )
( مرة، أسفرت 247، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية )( منهم أكثر من مرة42إصابة )

 ( منهم أكثر من مرة.42( صحافًيا، تكرر إصابة )173عن إصابة )
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( على التوالي استهداف 73إلى أن قوات االحتالل واصلت للجمعة الـ) النظر ولفت مركز الميزان
المفرطة والمميتة في معرض تعاملها معهم، المشاركين في المسيرات السلمية، وكذلك استخدام القوة 

 ( مواطًنا.93ما أدى الستشهاد طفلين أمس وإصابة )
 7/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ألف بيت عربي في فلسطين الداخل 50الهدم يهدد  .34

ة وعلى تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة التضييق على البلدات العربي: عارة ــ ناهد درباس
ألف بيت عربي مهدد  50األراضي والمساكن. وبعد سن قانون "كامينتس" يقدر أن هناك أكثر من 

 ، وفقًا للمعطيات المتوفرة.48بالهدم في أراضي 
ويقطن فلسطينيو الداخل على األغلب في البلدات والقرى العربية في بيوت بنيت على أراضيهم، 

آبائهم وأجدادهم. في حين تضم منطقة وادي عارة في بملكية خاصة أو ورثوها في األغلب عن 
ألف بيت سجلت سلطات االحتالل بحق أصحابها مخالفات وغرامات، من بينها  25المثلث الشمالي 

ألف بيت لديها مخالفات في اللجان اللوائية، في حين أن هناك مائة بيت صدرت بحقها أحكام نهائية 
 بالهدم.

ي وادي عارة أحمد ملحم، لـ"العربي الجديد"، أن "سن قانون كيمنيتس وأوضح رئيس اللجنة الشعبية ف
جاء لمنع العرب من ممارسة حياتهم الطبيعة بما يتعلق في البناء والحد من نفوذهم على مسطحات 
البلدات، ومن إعداد خرائط تفصيلية". وتضم وادي عارة سبع سلطات محلية ومدينتين هما أم الفحم 

 ألف دونم بمنطقة جغرافية مترابطة. 70ألف مواطن على مساحة  170طن فيها وباقة الغربية. ويق
وأضاف ملحم "يستطيع القانون الجديد أن يغرم صاحب البيت الذي يبقى في بيته بعد قرار الهدم 

دوالرًا(، كما يستطيع أن يغرم صاحب المصلحة  213ساعة )نحو  24شيكل عن كل  750بمبلغ 
 دوالرًا(". 426كل يوم )نحو  شيكل عن 1,500التجارية 

 7/9/2019، العربي الجديد، لندن
 

 وفد أمني مصري يصل غزة لنزع فتيل األزمة .35
وصل الوفد األمني المصري، أمس األحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون / إيرز : )معا(

يرافقه وفد وذكرت مصادر أن الوفد  شمالي القطاع، في محاولة لنزع فتيل التوتر على حدود غزة.
 أشخاص، للقاء قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية. 4فني من 

 9/9/2019، الخليج، الشارقة
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 إلى مصر "إسرائيل"توقيع عقد رسمي لتصدير الغاز من صحيفة إسرائيلية تكشف عن  .36

"كالكاليست" االقتصادية  صحيفة، أن يحيى عياشعن مراسله  8/9/2019، "21موقع "عربي ذكر 
، للبدء في تصدير الغاز "إسرائيل"كشفت األحد، عن توقيع عقد رسمي بين مصر و رائيليةاإلس

ستمد مصر بغاز  "إسرائيل"، فإن وبحسب الصحيفة للقاهرة، بعد إزالة ما أسمته "آخر عائق كبير".
مليار  15سنوات، ويقدر الحجم المالي للعقود بنحو  10مليار مترم مكعب لمدة  64طبيعي حجمه 

ر لجميع سنوات التوريد، مشيرة إلى أن "التدفقات التجريبية ستبدأ في نوفمبر المقبل، وستنقل إلى دوال
 التدفق المباشر".

كية يصحيفة "وول ستريت جورنال" األمر أن  ،القاهرةمن  8/9/2019، العربي الجديد، لندنوجاء في 
داٌت أمنية من تنظيم داعش أن صفقة استيراد مصر الغاز اإلسرائيلي تؤّجل تنفيذها تهديكشفت 

اإلرهابي ومن دعوى قانونية ضد حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة مليار دوالر، بعدما كان 
بين  2018الماضي، بموجب االتفاق المبرم عام  / مارسمتوقعًا أن يبدأ استيراد الغاز اعتبارًا من آذار

 الدولتين بوساطة واشنطن.
  

 انتهى بهذه الصيغة واآلليةعتداءات اإلسرائيلية األخيرة على اال: الرد نعيم قاسم .37
راى نائب األمين العام لـ"حزب هللا" الشيخ نعيم قاسم إن الرد الذي حصل لم يكن فعاًل بسيطًا، ألن 

أيام تعيش  7الحالة اإلسرائيلية في منطقة فلسطين المحتلة المحاذية لجنوب لبنان، بقيت على مدى 
نتظار وعدم التجول وإيقاف الدراسة، وهذا يعني أن الرد كان عظيمًا، والضربة القلق والتوتر واال

األخيرة التي استهدفت اآللية كانت آخر مرحلة من الرد، وبالتالي يمكننا أن نقول بأن الرد كانت 
مدته أسبوع، وانتهى هذا الرد بهذه الصيغة واآللية، وعليه، فإننا كنا في مرحلة جديدة لم يمر معنا 

 ثلها سابقًا.م
 8/9/2019، المستقبل، بيروت

 
 بعد النووي اإليراني "إسرائيل""هآرتس": الصواريخ الدقيقة لـ"حزب هللا" أولوية  .38

قالت مصادر رسمية إسرائيلية إن إحباط مشروع الصواريخ الدقيقة، الذي يعكف : صالح النعامي
ة الثانية على جدول األولويات "حزب هللا" على بنائه في لبنان بدعم إيران بات يحتل المكان

حل محل إفشال تمركز إيران عسكريا في سورية، وقد  بعد المشروع النووي اإليراني. االستراتيجية
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الذي بات في المكانة الثالثة ضمن سلم األولويات اإلسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء 
 ء مداوالت مع القيادات األمنية.على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد إجرا

 7/9/2019، العربي الجديد، لندن
 

 حزب هللا يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية.. واالحتالل يقر .39
أعلن حزب هللا اللبناني، فجر االثنين، عن إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت جنوب لبنان، : لندن

ت "خالل عمل روتيني، وال خشية من الطائرة سقط، موضحًا أن فيما اعترف االحتالل بسقوطها
 تسريب معلومات منها".

 8/9/2019، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"يبحث محاكمة  المحامين العرباتحاد  .40
عّمان: انطلقت في عّمان اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم التحاد المحامين العرب للعام 

أكد رئيس مجلس األعيان قد . و "القرن  متحدون معًا إلسقاط صفقة"تحت شعار  2019الحالي 
األردني فيصل الفايز في كلمة االفتتاح رفض المملكة كل ما ينتقص من الحقوق الفلسطينية بما في 

ذكر نقيب المحامين رئيس مجلس مكتب في حين  ذلك الوطن البديل والتوطين والمساس بالقدس.
أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين وتبحث في  االتحاد مازن رشيدات أن االجتماعات لهذه الدورة تؤكد

جلسات مختلفة محاكمة االحتالل على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها يوميًا أمام المحكمة 
 ."صفقة القرن "الجنائية الدولية والوصول إلى قرارات موحدة إلسقاط 

 8/9/2019، الخليج، الشارقة

 
 بالت تطرح تساؤالت عن مستقبل "صفقة القرن"كيون سابقون: استقالة غرينيدبلوماسيون أمر  .41

كي يكيون سابقون أن استقالة مساعد الرئيس األمر يرأى دبلوماسيون أمر  كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:
والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبالت، من منصبه يضع عالمات استفهام على 

آفي أن وفيما أجمع الدبلوماسيون على  قة القرن".كية المعروفة باسم "صفيمستقبل خطة السالم األمر 
بيركوفيتس، المتوقع أن يقوم بمهام غرينبالت، عديم الخبرة بالملف السياسي، فإنهم أشاروا إلى أن 

ديفيد فريدمان؛ النشغال جاريد  "إسرائيل"كي في يثقل هذا الملف سيكون بمسؤولية السفير األمر 
 حذروا من إمكانية أن تكون حين في  كي دونالد ترامب.ياألمر كوشنر بالحملة االنتخابية للرئيس 
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 لمساحات واسعة من الضفة الغربية. "إسرائيل"الخطوة القادمة ضم 
 9/9/2019، األيام، رام هللا

 
 أعوام 3تسعى إلى تجديد تفويضها لـ "أونروا" .42

، "أونروا"الفلسطينيين رام هللا: قالت المتحدث باسم وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
تعمل بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية واألردنية وجامعة الدول العربية "سامي مشعشع، إن أونروا 

. "تجديد تفويض عملها خالل األعوام الثالثة المقبلة في األمم المتحدةللحشد الدعم السياسي والمالي 
من جهة  ."وكالة لتقديم خدماتها لالجئينالجهود مهمة في هذا الوقت للحفاظ على ال"وأضاف: 

أكد مشعشع، التزام الوكالة بالتعاون مع لجنة التحقيق األممية المكلفة بخصوص تهم الفساد أخرى، 
داخل أونروا، داعيا إلى الفصل بين الفساد في الوكالة وتفويض عملها الذي تستغله بعض الدول 

 ألهداف سياسية.
 8/9/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ألونروا يخشى تظاهرات الفلسطينيين في بيروتلالمفّوض العام  .43

المفّوض العام لوكالة األونروا، السويسري بيار كرينبول رّد الالجئين  يخشى: فراس الشوفي
الفلسطينيين، خصوصًا بعد حالة االستياء التي يشعر بها الموظفون الفلسطينيون في االونروا، 

في ما يصّب في تصفية الوكالة الدولية بوصفها شاهدًا أمميًا على  وغيره أمامهم، هوانكشاف دور 
أن كرينبول طلب من فريقه األمني رفع  "األخبار"علمت  وقد اللجوء الفلسطيني وجريمة التهجير.

مستوى إجراءاته األمنية خالل زيارة بيروت، خوفًا من حصول تظاهرات من قبل الفلسطينيين 
حتى اآلن، وبقائه في عمله على الرغم من الشبهات المثارة حوله، وما  اعتراضًا على عدم استقالته

لذلك من تأثير  على مسار التجديد لألونروا وتوّقف بعض الدول، بينها سويسرا، عن دفع مساهماتها 
 في المنظمة األممية.

 9/9/2019، االخبار، بيروت
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 30 ص             5029 العدد:             9/9/2019اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 أمريكا وطالبان.. ومستقبل غامض في أفغانستان .44
 هنية حسن أبو 

تسارعت مؤخرا وتيرة المفاوضات الماراثونية بين أمريكا وطالبان، من أجل التوصل إلى اتفاق 
عاما من االجتياح األمريكي ألفغانستان لإلطاحة بنظام طالبان وتصفيتها في  18تاريخي، بعد 

 .2001أيلول/ سبتمبر  11أعقاب اعتداءات 
زمن في سبيل تحقيق اتفاق سالم مع الحركة، قبل ويبدو أن واشنطن، على خالف طالبان، تسابق ال

، وقبل االنتخابات الرئاسية األمريكية 2019أيلول/ سبتمبر  28موعد االنتخابات األفغانية المقررة في 
، بينما ال تبدو طالبان في عجلة من أمرها في ظل زيادة نفوذها 2020في تشرين الثاني/ نوفمبر 

حركة طالبان عملياتها العسكرية ووسعت من نطاق هجماتها وسيطرتها على األرض. وقد صّعدت 
. 2019أيلول/ سبتمبر  6مع تقدم المفاوضات في الجولة التاسعة، التي انعقدت في الدوحة في 

آب/ أغسطس  12وكانت الجولة الثامنة من الُمفاوضات بين حركة طالبان والواليات المتحدة، في 
ختامي ُمشترك يؤّكد التوّصل إلى اّتفاق، واكتفى زلماي  الماضي، قد انتهت دون صدور أّي بيان

، وتحقيق تقّدم   خليل زاد، المبعوث األمريكي إلى أفغانستان، بالحديث عن التوّصل إلى مشروِع اّتفاق 
 ُمشّجع.

ورغم الحديث عن تقّدم ُمشّجع، فإن التسريبات حول بنود االتفاق ال تزال محدودة، وهي تتركز على 
ألف  14شهرا، ُيؤّدي في الّنهاية إلى عودة نحو  18انسحاب  أمريكي تدريجي على مدى الحديث عن 

جندي إلى الواليات المتحدة، تطبيقا لوعود الرئيس دونالد ترامب، بينما لم تقدم حركة طالبان تنازالت 
ضات  واضحة حول المطالب األمريكية التي تتلّخص في وقف كامل إلطالق الّنار، والدخول في ُمفاو 

مع ُحكومة أشرف غني في كابول، وتقديم ِضمانات ُملزمة بعدم الّسماح بتحويل أفغانستان إلى 
 منّصة للّتنظيمات الُمتشّددة، مثل "القاعدة" و"تنظيم الدولة"، تستهدف األراضي األمريكّية.

إلطالق  لم تقدم حركة طالبان تنازالت واضحة حول المطالب األمريكية التي تتلّخص في وقف كامل
الّنار، والدخول في ُمفاوضات  مع ُحكومة أشرف غني في كابول، وتقديم ِضمانات ُملزمة بعدم 

 الّسماح بتحويل أفغانستان إلى منّصة للّتنظيمات الُمتشّددة
في سياق المفاوضات بين أمريكا وطالبان، تبدو الحكومة األفغانية غائبة تماما، فحركة طالبان 

ار مع القوات األمريكية، لكّن ليس مع الجيش األفغاني، األمر الذي يضع مستعدة لوقف إطالق ن
 مستقبل أفغانستان في حالة من الغموض، ويدشن لحرب أهلية واسعة.

وثمة انتقادات واسعة داخل الواليات المتحدة من انجاز اتفاق سيئ، وتحذيرات من االنسحاب الكامل، 
فوكس نيوز" إنه "إذا غادرنا أفغانستان دون )إبقاء( قوة حيث قال السناتور ليندسي غراهام لمحطة "
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لمكافحة اإلرهاب ومن دون أمكانيات جمع معلومات استخباراتية، فإّن تنظيم الدولة اإلسالمية 
 سيظهر من جديد وتنظيم القاعدة سوف يعود، سيضربون وطننا وسيالحقوننا في أرجاء العالم".

اد القوات األمريكية في العراق، في مقال في صحيفة "ذا وول وحّذر الجنرال ديفيد بتريوس، الذي ق
ستريت جورنال"، بأّنه "تحت أي ظرف ال ينبغي أن تكرر إدارة أمريكية الخطأ الذي ارتكبته اإلدارة 
السابقة في العراق، بالموافقة على سحب كامل للقوات القتالية من أفغانستان". وكتب بترايوس في 

في شؤون أفغانستان فانس سيرشوك؛ أن "عمليات مكافحة اإلرهاب الفعالة  مقال مشترك مع الخبير
في أفغانستان، وعلى نفس القدر من األهمية في المناطق القبلية المجاورة لباكستان، ستثبت أنها شبه 

 مستحيلة في غياب بصمة أمريكية دائمة على األراضي األفغانية".
نتوني لويد في صحيفة التايمز، "األفغان يشعرون باليأس يلخص عنوان المقال التحليلي الذي كتبه أ

تجاه اتفاق السالم األمريكي الذي يسلم طالبان النصر على طبق من ذهب"، جملة المخاوف من 
التوصل التفاق ناقص، إذ يقول مراسل التايمز في أفغانستان، إنه وبينما تستعد الواليات المتحدة 

طالبان، يالحق السكان شبح عودة الحرب األهلية التي  لإلعالن عن تفاصيل اتفاق مع حركة
 عاشوها في تسعينيات القرن الماضي.

فعلى الرغم من استقرار الوضع نوعا ما في البالد إال أن العنف يبقى جزءا من حياة األفغان بشكل 
غبته عام، ويرى لويد أنه إذا ما حصل االتفاق على تصديق الرئيس ترامب، وهو الذي طالما أبدى ر 

جندي )أي  5,400في إنهاء الحرب األمريكية الطويلة في أفغانستان، فستبدأ الواليات المتحدة بسحب 
يوما. ويشير إلى أن الظروف التي أحاطت بالمفاوضات  135ثلث قواتها المتواجدة هناك( خالل 

عدت أثناء خلقت نوعا من عدم الثقة بين جميع األطراف، إذ تشعر الحكومة األفغانية التي استب
المفاوضات؛ بأنه ال توجد ضمانات أمريكية بشأن سالمتها وعدم االنقالب عليها بعد خروج القوات 

 األمريكية.
سبب تأجيل زيارة غني إلى أن مسودة التوافق، التي اطلع الرئيس األفغاني عليها أثناء جلسته مع 

 يشوبها الكثير من الغموض"المندوب األمريكي خالل زيارته إلى كابول، كانت "هشة وضعيفة و 
إن عدم وجود ضمانات أمريكية بسالمة األراضي األفغانية ظهر بوضوح من خالل غضب الحكومة 
األفغانية من المفاوضات بين أمريكا وطالبان، والتي تراها كابول تهديدا لها، حيث أّجل الرئيس 

، ألسباب غير معلومة. األفغاني أشرف غني زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بخصوص المصالحة
وأرجعت مصادر في الرئاسة األفغانية سبب تأجيل زيارة غني إلى أن مسودة التوافق، التي اطلع 
الرئيس األفغاني عليها أثناء جلسته مع المندوب األمريكي خالل زيارته إلى كابول، كانت "هشة 

مسودة غاب عنها أي تعّهد وضعيفة ويشوبها الكثير من الغموض". وأشارت المصادر إلى أن تلك ال



 
 
 
 

 

 32 ص             5029 العدد:             9/9/2019اإلثنين  التاريخ: 

                                    

واضح من طالبان بترك الحرب والتفاوض مع الحكومة، وال يوجد تعهد حول وقف إطالق النار. 
ووفقا لتلك المصادر، فإن الحكومة األفغانية، وتحديدا الرئيس األفغاني، غير مقتنعة تماما بالمسودة، 

 وطلبت توضيحات من المبعوث األمريكي بهذا الخصوص.
جود نص صريح بإجراء ُمفاوضات بين حركة طالبان وحكومة أشرف غني في كابول، إن عدم و 

يعني أّن الواليات المتحدة تخّلت عن األخيرة، حسب بعض المحللين، ورّبما وافقت واشنطن على 
ّشرط طالبان األهم، وهو عودة إمارة أفغانستان اإلسالمّية التي أّسستها الطالبان وتم اإلطاحة بها 

 لغزو األمريكي.أثناء ا
وهذا يكشف عن استعداد إدارة ترامب لالنسحاب بأّي ثمن، فحركة طالبان لن ترضخ للمطالب 
األمريكّية كاملة، وخصوصا التفاوض مع حكومة غني، كما أّنها ال تملك القدرة الكافية للتصّدي 

أفغانستان دون  للجماعات المتشددة، واألهم أن طالبان تدرك تماما أن أمريكا باتت مستنزفة في
 تحقيق فوائد مؤكدة، بل خسائر مضمونة.

وحسب مقالة للوريل ميلر، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية األمريكية والمكلفة بملفي أفغانستان 
وباكستان، في مجلة "فورين بوليسي"، فإّن وضع جدول زمني اآلن "يعني أن طالبان ستدخل 

قوا بالفعل هدفهم الرئيسي مع تعزيز مكانتهم وقدرتهم على محادثات الحقة مع األفغان وقد حق
المساومة"، وقالت إنه "يجب أن يكون هناك انسحاب أمريكي مرحلي مرتبط بتقدم محدد في عملية 

 السالم األفغانية، مثل تبني دستور منقح ينص على تقاسم السلطة وانتخابات الحقة".
د برهنت الحركة على أنها قوة قتالية هائلة في حركة طالبان تجد نفسها في وضعية مريحة، فق

أفغانستان، وأن التوصل إلى سالم ال يمكن أن يتحقق مستقبال في أفغانستان دون أن تتفاوض 
 حكومة كابول مع طالبان، وباتت الدول الكبرى تتسابق لخطب ود الحركة

على أنها قوة قتالية ال جدل أن حركة طالبان تجد نفسها في وضعية مريحة، فقد برهنت الحركة 
هائلة في أفغانستان، وأن التوصل إلى سالم ال يمكن أن يتحقق مستقبال في أفغانستان دون أن 
تتفاوض حكومة كابول مع طالبان، وباتت الدول الكبرى تتسابق لخطب ود الحركة في سياق تجنب 

بة االستراتيجية الكبرى، فقد اآلثار الكارثية في حال عودة طالبان إلى حكم أفغانستان. وفي سياق اللع
مع الحركة، بعد أن استضافت روسيا وفدا من الحركة  مياسرةدخلت الواليات المتحدة في مفاوضات 

لبحث عملية السالم، واعترفت الصين بشرعية الحركة، فضال عن سعي الهند وإيران وغيرهما لنسج 
 عالقات ودية مع طالبان.

لبان من موضع قوة ونجاح، بل جاءت عقب فشل ة مع طايلم تكن المفاوضات األمريك
عن كسر شوكة طالبان، ومحاولة دفعها للقبول  أفغانستاناالستراتيجيات العسكرية األمريكية في 
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بتسوية هزيلة مع ذروة وجود القوات األمريكية وحلفائها. فقد بلغ عدد القوات األمريكية ذروته عام 
، دون تحقيق تقدم يذكر. وقد دفع بروز تنظيم أشد ، حيث وصل إلى مئة ألف جندي أمريكي2011

عنفا من طالبان، ممثل بتنظيم الدولة )والية خراسان( الواليات المتحدة إلى اإلسراع في التفاوض مع 
 طالبان حول االنسحاب، والنظر إليها كحركة وطنية وليس كمنظمة إرهابية.

األمريكية بالتفاوض مع طالبان. فقد بلغت حاسمة في قرار اإلدارة  المنفعةكانت حسابات الكلفة/ 
مليار دوالر، حسب "مركز  840نفقات وزارة الدفاع األمريكية المنظورة لوحدها في أفغانستان 

الدراسات الدولية واالستراتيجية". وحسب األرقام التي نشرتها وزارة الدفاع األمريكية، يبلغ مجموع ما 
، 2019إلى آذار/ مارس  2001، منذ تشرين األول/ أكتوبر أنفقه األمريكيون عسكريا في أفغانستان

مليار دوالر. ولكن دراسة مستقلة أجراها مشروع تكلفة الحرب في جامعة براون األمريكية؛  760نحو 
خلصت إلى أن األرقام الرسمية التي نشرتها الحكومة األمريكية ال تعكس الواقع إلى حد كبير، 

الرسمية ال تشمل تكاليف اإلنفاق على العناية بالجرحى من  وخلصت الدراسة إلى أن األرقام
العسكريين األمريكيين، وال األموال التي أنفقتها وزارات الدولة األمريكية األخرى، والمتعلقة بالحرب 

 في أفغانستان وال الفوائد التي تكبدتها الحكومة بسبب القروض التي أخذتها لسد نفقات الحرب.
براون كلفة الحرب في أفغانستان بأنها أقرب إلى تريليون دوالر، وقد تسببت وقدرت دراسة جامعة 

قتيال  3,200الحرب بخسائر بشرية كبيرة، وكان نصيب قوات الواليات المتحدة األكبر مع سقوط 
 ، وهو رقم يتجاوز مرتين حجم خسائر دول التحالف هناك.2001جريحا منذ  20,500ونحو 

لبان جاءت عقب قناعة أمريكية بكلفة الحرب الباهظة في أفغانستان، المفاوضات بين أمريكا وطا
 وأنها حرب بال أفق وفوضوية، وأفضت إلى والدة حركة أكثر عنفا وراديكالية من طالبان

ألف من العسكريين  45وكان الرئيس األفغاني قد قال في وقت سابق من العام الحالي؛ إن أكثر من 
 .2014به في عام األفغان قتلوا منذ توليه منص

خالصة القول أن المفاوضات بين أمريكا وطالبان جاءت عقب قناعة أمريكية بكلفة الحرب الباهظة 
في أفغانستان، وأنها حرب بال أفق وفوضوية، وأفضت إلى والدة حركة أكثر عنفا وراديكالية من 

 طالبان، ممثلة بـ"والية خراسان".
، في إطار سعيه 2020االنتخابات الرئاسية المقررة عام ويبدو أن ترامب متعجل باالنسحاب قبل 

الشخصي للفوز بوالية حكم ثانية. وحسب النائبة الجمهورية ليز تشيني، فإّنه دون تعهد واضح من 
طالبان بالتنصل من تنظيم القاعدة، ودون آليات للتحقق من تنفيذ تعهداتها "لن ننتهي من الحرب"، 

ن ساحة المعركة ألعدائنا، بما في ذلك التنظيم الذي آوى اإلرهابيين وأنه بذلك "سننسحب ونتنازل ع
 سبتمبر". 11المسؤولين عن قتل ما يقرب من ثالث آالف أمريكي في 
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وحسب مصدر عسكرّي في وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون(، فإنها "حرب قبيحة وفوضوية وبال 
ويبدو أن االنسحاب الفوضوي يجعل مستقبل  نهاية. وقد يكون الخروج )من أفغانستان( فوضويا".

 أفغانستان غامضا، وأبعد عن أي يوم مضى عن االستقرار.
 8/9/2019"، 21عربي "

 
 من هنري كيسنجر إلى آفي بيركوفيتش .45

 عريب الرنتاوي 
لم نخرج بعد، من مفاجأة استقالة جيسون جرينبالت الموفد األمريكي وأحد أهم مهندسي ما بات 

، حتى «مشروع بناء إسرائيل الكبرى »، مع أن من األجدى تسميتها «قة القرن صف»يعرف باسم 
 داهمتنا مفاجأة ثانية، ومن العيار الثقيل أيضًا: تعيين آفي بيركوفيتش موفدًا أمريكيًا جديدًا.

ولمن ال يعرفه، فإن الشاب آفي يبلغ من العمر ثالثين عامًا فقط، تخرج من كلية الحقوق في جامعة 
فقط )خريج جديد(، وكل ما يتوفر عليه، أن صديق جديد لجاريد كوشنير  2016في العام هارفرد 

وزوجته إيفانكا ترامب ... ليس للشاب آفي أية خبرة وال وزن، كما قال مارتين إنديك عنه، وهو يتولى 
نب أحد أكثر ملفات المنطقة تعقيدًا ... الشاب آفي ينضم للفتى الغر جاريد، وهما يقرران إلى جا

الداهية ديفيد فريدمان، مصائر المنطقة وشعوبها، في واحدة من أكثر أزماتها قدمًا وحساسية وتعقيدًا 
 ... أية مسخرة هذه؟

نشأ « نيويوركي»لكن الشاب آفي، يشترك مع بقية فريق ترامب للسالم في الشرق األوسط، في كونه 
عهد توراتي في محيط القدس، مثل بقية في بيئة دينية أرثوذوكسية كما يقال ... وقضى عامين في م

الفريق، يتعلم على أيدي الرابايات المتطرفين، عن أرض إسرائيل الكبرى، عن يهود والسامرة، وعن 
منذ إبراهيم حتى يومنا هذا، مرورًا بإسحق ويعقوب « الحق التاريخي لليهود في فلسطين»تطور 

 وغيرهم.
« أرض الميعاد»، «يهودا والسامرة»، «حق العودة»، «الحق التاريخي»الشاب آفي، مشّبع بنظرية 

وفي المعاهد التلمودية « األرثوذكسي»... تشّرب هذه األساطير والخرافات منذ نعومة أظافره في بيته 
وتنفيذ خطة ترامب لحل القضية « تسطير»... وهو اليوم مكلف باسم الدولة األعظم، في متابعة 

 ذي ستكون عليه مواقف هذا الشاب، والفريق الذي يعمل معه.الفلسطينية، ولنا أن نتخيل ما ال
إذ نقلل من شأن قدراته « الرجل»المدافعون عن تعيينه فتى غر آخر في فريق ترامب، قالوا إننا نظلم 

ومنذ نعومة أظفاره « إيباك»ومواهبه ... فهو سبق وأن انخرط بفاعلية في أنشطة اللوبي األشهر 
صبي »شنير في حّله وترحاله، وكان نشطًا في حملة ترامب الرئاسية، وهو وأسنانه ... وهو رافق كو 
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في مكتب المستشار /الصهر، ولقد تخصص في إعادة نشر التغريدات التي تمجد كوشنير « القهوة
وإيفانكا، كما أنه كان يحضر لقاءات صهر الرئيس مع أركان الجالية اليهودية في الواليات المتحدة، 

 «.مشروع بناء إسرائيل الكبرى »أو كما قلنا، « صفقة القرن »معالم  للتباحث معهم في
، هو األكثر قدرة  وعزمًا «يهودا والسامرة«و« أرض الميعاد»ال شك أن هذا الفريق المخلص لنظرية 

المتجدد: بين النهر والبحر ال مطرح لدولة غير إسرائيل، بل وال  –على ترجمة حلم الصهاينة القديم 
في البيت « لحظة ترامب»شعب اليهودي ... هم األكفاء إلنجاز هذه المهمة، وتوظيف مطرح لغير ال

األبيض، لكن الحديث عن رغبتهم أو قدرتهم على صنع سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فيبدو 
 ال تضحك أحدًا على اإلطالق.« نكتة سمجة»

يونية للحل النهائي للقضية الفلسطينية لقد أنجز جرينبالت مهمة وضع التصور النهائي للحركة الصه
... لقد أنجز ما طلب منه وتجاوز الحد في تلبية طموحات وأطماع بيئته الحاضنة ... ال ندري على 
وجه الدقة لماذا استقال، ولماذا اختار هذا التوقيت بالذات، يبدو أن الوقت قد حان للمجيء بشاب 

من جيل « األمانة»يبدو أن الوقت قد حان لنقل «... ذالمتابعة والتنفي»نشط، يستطيع إنجاز مهمة 
إلى جيل من األمريكيين الصهاينة األكثر تطرفًا وغرقًا في األساطير المؤسسة لدولة االحتالل 

 والعنصرية.
ستفتح له العواصم أذرعتها مثلما فعلت للصهر الغر ... وسينخرط معه في حوارات ومفاوضات، 

، هو مستشار كوشنير زوج «مستشار المستشار»ه وقلة خبرته ... فهو غير آبهة بخلفياته وال بجهل
االبنة المدلل والمدللة ... وهو الطريق إلى كسب عطف سيد البيت األبيض ... هذا هو الحال، بدأنا 
مسارات السالم مع هنري كيسنجر وسننهيها مع آفي بيركوفيتش ... األخير يليق بنا ونليق به في 

 لحظتنا الراهنة.
 9/9/2019لدستور، عّمان، ا

 
 كل اعتداء بال بصمة... إسرائيلي .46

 يحيى دبوق  
في موازاة المعركة التي تخوضها إسرائيل على الوعي تجاه الساحة اللبنانية، تدور معركة تقدير 
موقف مرتبطة بتوجهاتها الميدانية لمرحلة ما بعد رد حزب هللا: مواصلة العمل على كسر قواعد 

لعودة إلى االنكفاء؟ والتقدير حول أّي من االتجاهين يشوبه الاليقين، خاصة أن االشتباك، أو ا
معركة كسر المعادالت مقابل معركة تثبيتها ال تأتي باألعم األغلب من محاولة ميدانية واحدة، 

 تفضي سريعًا إلى النتيجة المرجوة منها، أو نقيضها المقابل.
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ية، تختلفان في جزء منهما وتتماثالن في جزء آخر، إال أن والمعركة على الوعي كما المعركة الميدان
الهدف واحد، وهو معلن من قبل إسرائيل: تغيير المعادلة مع الساحة اللبنانية. ورد في ذلك تأكيد 

(، الذي 30/08/2019واضح ومباشر على لسان رئيس أركان الجيش االسرائيلي، افيف كوخافي )
، ونعتزم مواصلة تعزيز هذا االتجاه «تغيير المعادلة»إلى  شدد على أن إسرائيل في مسار يهدف

عبر جملة من اإلجراءات، إذ إننا لن نسمح لحزب هللا بمواصلة مشروع تطوير دقة الصواريخ 
 الموجودة لديه.

وتكمن دالالت تصريح كوخافي في أنه جاء قبل تنفيذ رد حزب هللا بيوم واحد، أي إنه إعالن عن 
لور وعملت على تنفيذه من خالل جملة اإلجراءات التي شدد عليها، بمعنى أن هدف إسرائيل كما تب

لكن هل يسري هذا «. تغيير المعادلة»اعتداء الضاحية كان واحدًا من هذه اإلجراءات الهادفة إلى 
 التأكيد كما ورد، وعن كوخافي تحديدًا، على مرحلة ما بعد رد حزب هللا؟

ًا ال تحسم، وإن كانت الفتة جدًا رسالة التهديد الواردة عن االشارات الواردة من تل أبيب أيض
يوم الجمعة الماضي، في أن «( والال»المؤسسة األمنية اإلسرائيلية عبر اإلعالم العبري )موقع 

إسرائيل ستواصل العمل على إحباط برنامج دقة الصواريخ، حتى وإن كان الثمن نشوب حرب »
كلماتها المباشرة، لكن يجب التعامل معها على أنها جاءت  ، وهي رسالة واضحة في معاني«جديدة

في أعقاب رد حزب هللا، وبعد دراسة الجيش اإلسرائيلي خياراته وسيناريوات مواصلة اعتداءاته، 
االبتدائية منها أو الردية، علمًا بأن الرسالة نفسها تحمل في طياتها تأكيدات نقيضة، في أن الجيش 

 ير معني بـ( التسبب بنشوب حرب جديدة في لبنان.اإلسرائيلي ال يريد )وغ
استنادًا إلى ذلك، والى غيره من المعطيات أيضًا، تغلف الموقَف اإلسرائيليَّ تجاه الساحة اللبنانية 

، وإن كانت عوامله يقينية. معنى ذلك، أن مصلحة إسرائيل واضحة في الدفع نحو «ال يقين»حالُة 
في المقدمة إنهاء حالة انكفاء جيش العدو عن لبنان. كذلك هي الحال تغيير المعادلة مع حزب هللا، و 

عامًا، أي منذ  13مع معظم العوامل االخرى التي تتجاذب القرار اإلسرائيلي، وهي ثابتة ويقينية منذ 
 ، وتحديدًا ما يتعلق بأثمان محاولة تغيير المعادالت وقواعد االشتباك.2006حرب عام 

ل إسرائيل، يفرض العودة إلى االعتداء األخير في الضاحية، أو بعبارة أكثر استشراف اآلتي من أفعا
دقة، محاولة االعتداء الفاشلة، التي جاء فشلها مركبًا: فشل في التنفيذ من دون ترك بصمة 
إسرائيلية، ما حّول العملية إلى اعتداء صاخب، وفشل في االستهداف نفسه بعد الخلل التنفيذي. 

، هو من النوع الذي يقصد منه تصعيب اتهام «من دون بصمة»ان مخططًا له، واالعتداء كما ك
 إسرائيل حتى وإن أدرك حزب هللا أنها هي الجهة المعتدية. ونتيجة ذلك، صعوبة الرد على االعتداء.
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هذا يعني أن إسرائيل حاولت أن تحافظ على قواعد االشتباك االولى، كما هي عليه منذ الحرب 
ائها عن اعتداءات صاخبة في لبنان، لكن مع التأسيس لمعادلة ثانية موازية تتيح لها الماضية، بانكف

تنفيذ اعتداءات من دون رد، إن كانت بال بصمات، وهو ما يتوافق مع ما ورد على لسان كوخافي 
 من أن إسرائيل في مسار يهدف إلى تغيير المعادلة مع حزب هللا.

الفشل التنفيذي في الضاحية، ومن ثم الرد عليه، سيفضيان إلى في العودة إلى السؤال األول: هل أن 
، لكن «ال يقينية»انكفاء إسرائيل حتى عن االعتداءات من غير بصمات؟ اإلجابة ستكون أيضًا 

المؤكد أن الخطأ اإلسرائيلي في تنفيذ االعتداء األخير في الضاحية، ال يقتصر فقط على كشف 
عتداء وحسب، بل على ما من شأنه أن يكون عاماًل شبه حاسم في هوية إسرائيل ومسؤوليتها عن اال

كشف هويتها ومسؤوليتها عن اعتداءاتها المقبلة، وإن كانت بال بصمة. فالال بصمة، التي أريد لها 
أن تخفي هوية إسرائيل وتصّعب اتهامها والرد عليها، باتت دلياًل ابتدائيًا مسّبقًا على مسؤوليتها، إن 

 اومة بأشخاصها ومقدراتها وبيئتها.استهدفت المق
هذا يعني أن الخطأ في التنفيذ الذي وقعت فيه إسرائيل في الضاحية، قلب فرصتها في مواجهة حزب 
هللا، إلى تهديد لها. وهذه النتيجة ستكون على طاولة بلورة قرار االعتداء المقبل في تل أبيب، 

ءاتها. لكنها في المقابل ستكون كذلك على طاولة وستشكل عاماًل كابحًا، وإن كان غير كامل، العتدا
بلورة قرار الرد في بيروت، وتسّهل على المقاومة تعظيم الثمن، وأن يكون اإلصبع رخوًا على الزناد 

 في الرد على هذه االعتداءات.
 9/9/2019األخبار، بيروت، 

 
 تحّدي "المسّيرات": فقط استعادة الردع .47

 يوسي يهوشع
المتفجرة، التي القت عبوة على مركبة عسكرية قرب الجدار الفاصل، ارتفاع درجة «« المسّيرة»تسلل 
 مقلق.

سمح لنفسه بأن « هذا ال يعني أن الجيش اإلسرائيلي لم يعرف هذه القدرة؛ بل ألن الجهاد اإلسالمي
يستخدمها في محاولة لخلق معادلة جديدة مع إسرائيل، ال تتضمن فقط ردا بالصواريخ، بل بـ 

يجب أن نراها كمرحلة أخرى من منظمات القطاع لتحدي الجيش « المسّيرات»قصة «. سّيراتالم»
ولألنفاق المتسللة للجدار ُوجد «. القبة الحديدية»اإلسرائيلي. ما بدأ بالصواريخ وجد ردًا بمنظومة 

ن أيضا حل، باهظ جدا: العائق التحت ارضي الذي كلفته نحو ثالثة مليارات شيقل، دون أن يتضم
 هذا كلفة إقامة المختبر التكنولوجي في فرقة غزة.
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، التي ستتجاوز الجدار الجديد الذي يبنى، وستشكل «المسّيرات»إلى عالم « حماس»واآلن، تنتقل 
 تهديدا على قوات الجيش اإلسرائيلي في المجال وعلى البلدات في المحيط.

تعلمنا، أول من أمس، انه ليس حال صحيح أن الجيش اإلسرائيلي يعمل على حل لهذا أيضا، ولكن 
مطلقا. أما الحل الحقيقي لهذا التحدي، مثلما لباقي التحديات، فهو إعادة الردع اإلسرائيلي وتغيير 

 سياسة االحتواء.
صحيح ان رئيس الوزراء نتنياهو يقود هذه السياسة، وهو يريد الهدوء حتى االنتخابات. ولكن رئيس 

مكنه أن يقبلها، ومن وظيفته أن يحمي أيضا أمن المقاتلين الذين األركان، أفيف كوخافي، ال ي
 يتحركون في محور الحدود.

يتحدث كوخافي في كل اجتماع تقريبا عن قدرة الفتك التي يطلبها من الجيش اإلسرائيلي، عن السعي 
 إلى االشتباك لغرض االنتصار وعن الحاجة إلى تسجيل إنجازات عسكرية وليس فقط تأثيرات على

 الوعي.
ولكن في كل ما يتعلق بقطاع غزة لم يعرض بعد إنجازات. العكس هو الصحيح. فهو مستعد الن 

موعد بدء أعمال  - 2018، ولكن كما تبين منذ آذار «حماس»يسير خطوة بعيدة المدى للتسوية مع 
رض يجب عمل ذلك فقط بعد إعادة الردع وليس التع -على الجدار والجوالت القتالية « الشغب»

 «.حماس»البتزاز 
اإليرانية على الحدود السورية، « المسّيرات»قبل أسبوعين فقط رأينا كيف تعمل إسرائيل حيال تهديد 

ألنه على ما يبدو خطير وجسيم حقا. ولكن حيال تلك القائمة في القطاع كان الرد طفيفا للغاية. 
، وامتناع «حزب هللا»ائمة حيال ، مثلما هي ق«حماس»وهنا من المحظور قبول معادلة الردع حيال 

إسرائيلي عن العمل حيال التهديدات المحيطة. كي ال ينشأ وحش في الجنوب، مثل ذاك المتمثل بـ 
في الشمال، ينبغي معالجة التهديد منذ اآلن وعدم انتظار وسيلة قتالية جديدة أخرى « حزب هللا»

 تصل إلى هناك وتمنع العملية اإلسرائيلية الضرورية.
 «يديعوت»ن ع 

 9/9/2019األيام، رام هللا، 
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 تسخين في الجنوب ُقبيل االنتخابات: "المسيرات" تدخل المعركة .48
 يوآف ليمور

يدل السبت غير الهادئ، الذي مّر على الجبهة الجنوبية، على ما سيأتي: من المعقول أن يكون في 
تقف أمام معضالت معروفة مثل شدة األيام القريبة القادمة عنف، وهو ما تستوجب من إسرائيل أن 

 في القطاع.« اإلرهاب»استخدام القوة حيال منظمات 
ويعود السبب المركزي ألحداث نهاية األسبوع الماضي إلى االنتخابات القريبة في إسرائيل. 
فاإلحساس في غزة هو أن إسرائيل تمتنع عن المواجهة في الوقت الحالي، ما يجعلها قابلة للضغط 

على دواسة « اإلرهاب»تى قبل جولة االنتخابات السابقة، في نيسان، ضغطت منظمات أكثر. وح
 العمليات، ويبدو أن هذا هو ما يحصل اآلن أيضا.

في نيسان ردت إسرائيل في النهاية بقوة نسبية فبردت الخواطر، ولكنها في المرحلة الحالية تختار ردا 
هو أن العمليات، بما فيها تلك التي كانت يوم الجمعة معتدال. ثمة ثالثة أسباب مركزية لهذا: األول 

السبت، ُأحبطت أو اعترضت، ولم تتسبب بضرر أو إصابات. واختبار النتيجة هذا إشكالي وليس  -
نزيها تجاه سكان الغالف، وال سيما عندما ال تتخذ إسرائيل في الشمال تجاه أعدائها اختبار النتيجة، 

 بل اختبار النوايا.
ثاني هو الوضع في الشمال. فحالة التأهب العالية على طول الحدود، وإن كانت أزيلت السبب ال

عملية الصواريخ المضادة للدروع في « حزب هللا»بالتدريج خالل األسبوع الماضي بعد أن نفذ 
كانتقام على  -في صيغة جوية على ما يبدو  -افيفيم، ولكن وعد حسن نصر هللا بعملية إضافية 

الذي نسب إلسرائيل في بيروت، ال يزال قائما، ويستوجب من الجيش اإلسرائيلي « ّيراتالمس»هجوم 
 االنصات والجاهزية العليا.

غير معنية بالمواجهة. هذا يتبين من كل رسالة وحديث « حماس»السبب الثالث هو غزي داخلي. فـ 
تصل إلى إسرائيل. تجريه مع الوسطاء المصريين ورجال األمم المتحدة، ومن المعلومات التي 

مشكلتها في هذه اللحظة داخلية: سلسلة العمليات األخيرة الموجهة ضدها عرضتها كمتعاونة مع 
 إسرائيل، وألزمتها بأن تخفض قليال من الضغط الممارس على معارضيها.

وكانت النتيجة أحداث عنف اكثر من المعتاد على الجدار، يوم الجمعة األخير. واضطر الجيش 
 -« الجهاد االسالمي»يلي إلى الرد بنار القناصة، التي أدت إلى موت اثنين من المتظاهرين. اإلسرائ

الذي يبحث كل الوقت عن أسباب لخرق الهدوء، سواء انطالقا من السأم أو كتضامن مع أسياده 
 التي« المسّيرة»أطلق صواريخ إلى سديروت، فرد الجيش اإلسرائيلي، فأطلق التنظيم  -اإليرانيين 
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حاولت ضرب مركبة إسرائيلية عسكرية على الجدار، ما يؤدي على أي حال إلى هجوم إسرائيلي 
 آخر.

يتم تبادل الضربات هذا في هذه األثناء على نار هادئة، ولكن من شأنه بسهولة أن يخرج عن 
قادمة، سيكون االمتناع عن ذلك، وبالتأكيد في األيام المتوترة ال« حماس«السيطرة. وتحدي إسرائيل و

حتى االنتخابات، وبعد ذلك في فترة األعياد. والمعنى هو أنه في الجنوب أيضا ستبقى حالة التأهب 
 «.مسيرات«العالية، وال سيما في المجال الجوي، العتراض الصواريخ وإحباط عمليات أخرى لل

تنفيذها. في  «الجهاد اإلسالمي»، أول من أمس، هي الثانية التي يحاول «المسّيرات»وكانت عملية 
األولى سعى التنظيم إلى إلقاء قذيفة هاون على دبابة، وأول من أمس يبدو أن الحديث يدور عن 
عبوة صغيرة أو قنبلة يدوية محلية الصنع. يدل األمر على أنه رغم الرقابة الوثيقة على البضائع التي 

ويلها لتخدم أهداف وتح« المسّيرات»في تهريب « اإلرهاب»تدخل إلى القطاع، تنجح منظمات 
 )ومن المعقول أيضا لجمع المعلومات االستخبارية(.« اإلرهاب»

بسعر زهيد « مسّيرات»يعد هذا تحديا من المتوقع أن يتعاظم في الفترة القريبة القادمة. فسهولة شراء 
ا في أرجاء العالم، بسيطة االستخدام، قدرة توجيهها الدقيق لكل هدف وصعوبة العثور عليها تجعله

في كل الجبهات. في الشهر الماضي نقل الجيش اإلسرائيلي « اإلرهاب»أداة مثالية لمنظمات 
لمعالجة سالح الجو، الذي يقيم، اآلن، منظومات مختصة « المسّيرات»المسؤولية الكاملة عن مسألة 

أو « المسيرات»لمعالجة هذا التهديد. كجزء من ذلك تفحص أيضا عدة تكنولوجيات مدنية العتراض 
 السيطرة عليها، ويحتمل أن تدخل بعضها قريبا إلى االستخدام في الجيش اإلسرائيلي.
 «إسرائيل اليوم»عن 
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