
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 نتنياهو غور األردن وشمال البحر الميت إذا ضم  " إسرائيل"عباس يهدد بإلغاء االتفاقات مع 

 وزراء الخارجية العرب: تصريحات نتنياهو تنسف أسس عملية السالم

 لها وزن قانوني غوتيريش: تصريحات نتنياهو بضم غور األردن والبحر الميت ال

 لنزع الشرعية عن قضية الالجئين الفلسطينيين ونرواكرينبول: هناك حملة غير مسبوقة ضد األ 

 لن توقف مقاومة شعبنا هتصريحات... و حاول البحث عن أصوات لليميني نتنياهو :حماس

نتنيااااااااااهو يتعهاااااااااد ضااااااااام غاااااااااور األردن 
إلى الساياد   الغربية ومستوطنات في الضفة

 إذا أعيد انتخابه اإلسرائيلية
 4... ص 

 

 5031 11/9/2019 برعاء األ

 



 
 
 
 

 

 2 ص             5031 العدد:             9/11/2019 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 نتنياهو غور األردن وشمال البحر الميت إذا ضم  " إسرائيل"عباس يهدد بإلغاء االتفاقات مع   2.
 5 أجزاء من الضفة الغربية "إسرائيل" اشتية يحذر من إمكانية ضم    3.
 6 غور األردن جريمة حرب وتكريس لنظام الفصل العنصري  ضم   :عريقات  4.
 6 تغيير شامل للعبةعشراوي: تعاهد نتنياهو   5.
 6 كي اإلسرائيلياعترف بحجم التآمر األمري": تعهد نتنياهو الخارجية الفلسطينية"  6.
 7 إعالن نتنياهو خطة لضم  وتهويد كل الضفة :مصطفى البرغوثي  7.
 7 المالكي يدعو العرب للعمل الحثيث باألمم المتحد  للحصول على أوسع تصويت لتفويض "األونروا"  8.

 
  المقاومة:

 8 لن توقف مقاومة شعبنا هتصريحات... و حاول البحث عن أصوات لليميني نتنياهو :حماس  9.
 8 "صفقة القرن ا"دولة فلسطينية ويتغطى بال وال تسوية و  نتنياهو ال يريد سالما   :األحمد  10.
 9 تقصف غز  "إسرائيل"تي قطعت كلمة نتنياهو.. على الصواريخ ال ردا    11.
 9 كانت في "مهمة خاصة".. القسام تسيطر على طائر  إسرائيلية مسير   12.
 10 "ترسيخ االنفصال"فتح تهاجم العمادي وتتهمه بالمساعد  على   13.
 11 حرب السعودية على حماس: عشرات المعتقلين ألسباب سياسية  14.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 13 كاتس: مستمرون بمهاجمة إيران وحزب هللا  15.

 13 أجهز  األمن مستاء  من إدخالها بحملة نتنياهو االنتخابية  16.

 14 موقع "ديبكا": رسالة من نتنياهو لمصر يهدد فيها بشن حرب شاملة ضد قطاع غز   17.

 14 نتنياهو يقطع كلمته بمهرجان انتخابي ويغادر بعد دوي صافرات اإلنذار بأسدود  18.

 14 ةفي سوري "إسرائيلا"اسوس ل.. الموساد يكشف ألول مر  عن تفاصيل أخطر ج88المقاتل   19.

 16 توصيات بفحص ثغرات عملية خانيونس وكوخافي يكرم الفريق الُمنقذ  20.

 17 لتعاطي المخدرات قطاع غز الخوف من الصواريخ يدفع مستوطني غالف   21.

 17 بالمراتب األخير  باإلنفاق على التعليم "إسرائيل"تصادي والتنمية: منظمة دول التعاون االق  22.

 18 استطالع: الليكود قو  ثانية ومعسكر نتنياهو عاجز عن تحقيق غالبية  23.

 19 قلق إسرائيلي من انتقال خريجي الوحدات االستخبارية للقطاع الخاص  24.



 
 
 
 

 

 3 ص             5031 العدد:             9/11/2019 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

 20 نائب إسرائيلي: العرق اليهودي فريد من نوعه  25.
 

  :األرض، الشعب
ا بهدم مباٍن فلسطينية قرب "عتصيون" "العليا اإلسرائيلية"  26.  21 تطالب مجدد 
 21 حزب هللاوتأييد  الئحة اتهام بحق الدكتور  البرغوثي بتهمة التحريض  27.
 22 عانا  مضاعفةماألسرى المرضى...   28.
 23 160تهدم قرية العراقيب... للمر  الا "إسرائيل"  29.
 23 وقفات بغز  دعما ألونروا ورفضا لمحاوالت تصفيتها  30.
 23 مستوطنا يتقدمهم "غليك" يقتحمون باحات األقصى 116  31.

 
  : مصر
 24 وتقديم مبادر  لحل الخالفات قريبا "ملف المصالحة"مصر تعد الفصائل الفلسطينية بتحريك   32.

 
  : األردن

 26 لفية اعتقال مواطنين أردنيينعلى خ" إسرائيل"عم ان تستدعي سفير   33.

 26 تشكيل تحالف وطني أردني شعبي لمجابهة "صفقة القرن"  34.
 

  لبنان: 
 28 االلتزام األبدي تجاه فلسطين ..نصر هللا: ال خطوط حمراء إذا اعتدت "إسرائيل" على لبنان  35.

 
  عربي، إسالمي:

 29 وزراء الخارجية العرب: تصريحات نتنياهو تنسف أسس عملية السالم  36.

 29 أبو الغيط: استمرار التصرفات االسرائيلية الهوجاء يهدد بإشعال المنطقة  37.

 31 جدية الى جانب القضية الفلسطينيةلوقفة أكثر الصومال تدعو الدول العربية   38.

 31 ألطراف المعنية بأزمة قطاع غز  وبينها السلطة ومصر وحماسا العمادي ينتقد  39.

هوتع حول ضم مستوطنات الضفة" إعالن نتنياهو"السعودية تدين   40.  32 باطال  جملة وتفصيال   د 

د نتانياهو ضم  أراض من الضفة الغربية  41.  32 قطر تدين "بأشد العبارات" تعه 

 33 الضفة الغربيةمستوطنات  تركيا تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم  42.

 33 " في دبي2020تؤكد مشاركتها با"إكسبو  "إسرائيل"  43.



 
 
 
 

 

 4 ص             5031 العدد:             9/11/2019 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

 
  دولي:

 34 من "دولة واحد " تتحلل فيها "هوية إسرائيل"يحذر دينيس روس   44.

 34 لها وزن قانوني غوتيريش: تصريحات نتنياهو بضم غور األردن والبحر الميت ال  45.

 34 لنزع الشرعية عن قضية الالجئين الفلسطينيين ونرواأل كرينبول: هناك حملة غير مسبوقة ضد ا  46.

 35 : غرينبالت أفشل وسيط أمريكي لعملية التسويةكاتب إسرائيلي  47.

 35 تقرير أممي: االقتصاد الفلسطيني على وشك االنهيار  48.

 35 بينها "حماس" والجهاد"من شخصية ومنظمة بتهمة "اإلرهاب"  200بات على واشنطن تفرض عقو   49.
 

  حوارات ومقاالت
مت حماس للعمل الوطني الفلسطيني؟!  50.  36 سءبري عرابي... ماذا قد 
 39 سري القدوة... االنتخابات اإلسرائيلية والمؤامر  على الحقوق الفلسطينية  51.
 42 عميره هءس ...سنطلب العلم ولو بين بنادقهم وأطفال فلسطين: ..زعران بحماية المحاكم اإلسرائيلية والجنود  52.

 
 44 :كاريكاتير

*** 
 

إذا أعيد  سياد  اإلسرائيليةإلى ال الغربية نتنياهو يتعهد ضم غور األردن ومستوطنات في الضفة .1
 انتخابه
أعلن برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين : وكءالت -الجزيرة ، 10/9/2019، الجزير  نت، الدوحةذكرت 

نتنيءهو أنه سيفرض السيءدة اإلسرائيلية على منطقة غوبر األبردن وشمءل البحر الميت في الضفة 
 يلول.سبتمبر/أ 17الغرعية، في حءل إعءدة انتخءبه في 

وقءل نتنيءهو في خطءب تلفزيوني "هنءك مكءن واحد يمكننء فيه تطبيق السيءدة اإلسرائيلية باد 
االنتخءبءت مبءشرة"، مضيفء في برسءلة موجهة للنءخبين "إذا تلقيت منكم تفويضء واضحء للقيءم 

.. هذا مهم ألن بذلك... أعلن اليوم نيتي إقرابر سيءدة إسرائيل على غوبر األبردن وشمءل البحر الميت.
هذه هي الحدود الشرقية إلسرائيل، مع هضبة الجوالن التي اعترف )الرئيس األميركي دونءلد( ترامب 

 بسيءدتنء عليهء".
وأضءف "يجب علينء أن نصل إلى حدود ثءبتة لدولة إسرائيل لضمءن عدم تحول الضفة الغرعية إلى 

 م بأن يكون في كل منءطق غوبر األبردن.منطقة كقطءع غزة"، ماتبرا أن الجيش اإلسرائيلي ملز 
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كمء وعد برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بأن يقدم للكنيست المقبل مشروعء كءمال لنشر مستوطنءت في 
 منطقة غوبر األبردن، وعأن يضم مستوطنءت أخرى باد نشر خطة ترامب للسالم.

الوزبرا  اإلسرائيلي، برام هللا: أثءبر برئيس  -تل أبيب ، 11/9/2019الشرق األوسط، لندن، وأضءفت 
، «تصريح دبرامءتيكي»بنيءمين نتنيءهو، زوعاة كبيرة في السءحة السيءسية، عندمء دعء الصحءفة إلى 

أمس، وتبّين أنه يتاهد للمستوطنين في الضفة الغرعية بأنه سيامل على ضم مستوطنءتهم كءفة، 
ئيلية ُبايد االنتخءبءت، التي وكذلك منطقتء غوبر األبردن وشمءلي البحر الميت إلى السيءدة اإلسرا

 ستجرى يوم الثالثء  المقبل.
فقد هءجمه اليمين المتطرف بدعوى أنه يحءول خطف األصوات من أحزابه النشيطة بشكل خءص في 
المستوطنءت، وهءجمته قوى اليسءبر التي اعتبرت تصريحءته توسعية يمكن أن تتسبب في حرب أو 

التي تضم األحزاب الارعية قءئلة إنه يبّشر الاءلم بأنه « مشتركةالقءئمة ال»انتفءضة، وهءجمته أيضًء 
سيدير نظءم أبرتهءيد )فصل عنصري( ضد الفلسطينيين ولصءلح المستوطنين اليهود. واستخفت 
وسءئل إعالم إسرائيلية بتصريحءت نتنيءهو أمس، وقدمت شهءدات بءلصوت والصوبرة تبين أنه تاهد 

 يأِت بجديد.بءألموبر نفسهء في السءبق ولم 
 

 نتنياهو غور األردن وشمال البحر الميت إذا ضم  " إسرائيل"عباس يهدد بإلغاء االتفاقات مع  .2
محمود عبءس، أن جميع االتفءقءت الموقاة مع الجءنب  يةفلسطينال السلطةأكد برئيس  :برام هللا

ائيلي فرض السيءدة اإلسرائيلي ومء ترتب عليهء من التزامءت تكون قد انتهت، إذا نفذ الجءنب اإلسر 
اإلسرائيلية على غوبر األبردن وشمءل البحر الميت وأي جز  من األبراضي الفلسطينية المحتلة عءم 

على إعالن نتنيءهو أنه سيقوم ببسط السيءدة اإلسرائيلية على غوبر األبردن  برداً  عبءس،وشدد  .1967
سرائيلية، على أنه من حقنء حءل فوزه بءالنتخءبءت اإل امراتوشمءل البحر الميت وعدد من المست

الدفءع عن حقوقنء وتحقيق أهدافنء بءلوسءئل المتءحة كءفة مهمء كءنت النتءئج، حيث أن قرابرات نتنيءهو 
 تتنءقض مع قرابرات الشرعية الدولية والقءنون الدولي.

 10/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أجزاء من الضفة الغربية "ئيلإسرا" اشتية يحذر من إمكانية ضم   .3
منءطق من  ضمّ  "إسرائيل"محمد اشتية من إمكءنية إعالن الفلسطينية حّذبر برئيس الوزبرا   :برام هللا

الضفة الغرعية، ضمن محءوالت برئيس الحكومة بنيءمين نتنيءهو لكسب األصوات في االنتخءبءت 
في برام هللا، القنصل اإلسبءني الاءم في  10/9/2019 خالل لقءئه يوم الثالثء ، وقءل اشتية المقبلة.
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من الحملة االنتخءبية لنتنيءهو،  القدس اغنءسيو غءبرسيء هولديكءسءس، إن "أبرض فلسطين ليست جز اً 
الكتل االستيطءنية سيرعح األصوات االنتخءبية على المدى القريب، فهو  وإذا كءن ياتقد أنه بضمّ 

: "نتنيءهو هو المدمر الرئيسي لاملية السالم، وأي قءئالً ءبع وت وإسرائيل الخءسران على المدى البايد".
إسبءنيء ودول االتحءد  ودعء اشتية حمءقة يرتكبهء سوف تاكس نفسهء سلبء عليه محليء ودوليء".

 الدولتين، في ظلّ  األوبروعي للمسءبرعة واالعتراف بءلدولة الفلسطينية، لمء في ذلك من دعم لحلّ 
 ."القدس الشرقية"وعءصمتهء  1967الدولة الفلسطينية على حدود عءم  المخءطر التي تواجه إقءمة

 10/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 غور األردن جريمة حرب وتكريس لنظام الفصل العنصري  ضم   :عريقات .4
غوبر  أن ضمّ  اعتبر صءئب عريقءت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، :برام هللا

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قءل: "إذا مء  األبردن "جريمة حرب، وتكريس لنظءم الفصل الانصري".
وأضءف  دفن أي احتمءل للسالم، للمءئة عءم القءدمة". فيُنفذ الضم، يكون )نتنيءهو( قد نجح 

يانى تكريس  ب، الضمّ جريمة حر  "اإلسرائيليون، المجتمع الدولي، يجب أن يوقفوا هذا الجنون، الضمّ 
 األبءبرتهيد، الانف والتطرف وإبراقة الدمء ".

 10/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 تغيير شامل للعبةعشراوي: تعهد نتنياهو  .5
 نتنيءهو اهدوصفت المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية حنءن عشراوي ت: وكءالت، والالجزيرة

بأنه "انتهءك  امراتبردن وشمءل البحر الميت وعدد من المستعلى غوبر األببسيط السيءدة اإلسرائيلية 
 ،وقءلت عشراوي  صءبرخ للقءنون الدولي" و"سرقة لألبراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السالم".

"هذا تغيير شءمل للعبة، جميع االتفءقيءت ماطلة... في كل انتخءبءت ندفع  :لوكءلة الصحءفة الفرنسية
بتءبريخ وثقءفة  كءمالً  ... إنه أسوأ من الفصل الانصري، إنه يشرد شعبءً الثمن من حقوقنء وأبراضينء

 وهوية".
 10/9/2019 ،الجزير  نت، الدوحة

 
 اعترف بحجم التآمر األمريكي اإلسرائيلي": تعهد نتنياهو الخارجية الفلسطينية" .6

غط السبءق االنتخءبي نه "تحت ضإوزابرة الخءبرجية والمغترعين الفلسطينية، في بيءن لهء، : قءلت برام هللا
في إسرائيل، وفي محءولة لضمءن نجءحه في هذا السبءق، اعترف برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين 
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نتنيءهو بحجم التآمر األمريكي اإلسرائيلي لشطب القضية الفلسطينية وتصفيتهء بءلكءمل تحت مظلة 
ة لفرض السيءدة اإلسرائيلية على مء تسمى بصفقة القرن"، مؤكدة أن "تلك الصفقة توفر فرصة تءبريخي

وتءبات أن "ذلك يأتي في إيحء  ممجوج ومغروبر بأن نتنيءهو هو الوحيد  مستوطنءت الضفة الغرعية".
الحيوية لمستقبلنء، كتابير عن أوضح حءلة  األمنيةتأمين المستوطنءت والمصءلح "القءدبر على 

لمحتلة وحقوق الشاب، فقد اعترف استجدا  ألصوات النءخبين على حسءب األبرض الفلسطينية ا
نتنيءهو بتنسيقه التءم مع الرئيس ترامب بهذا الشأن في تحد صءبرخ لكءفة الجهءت التي ال زالت تراهن 

 على خطة سالم أمريكية مزعومة".
 10/9/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 إعالن نتنياهو خطة لضم  وتهويد كل الضفة :مصطفى البرغوثي .7

مين الاءم لحركة المبءدبرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيءن له، إن قءل األ: برام هللا
وتهويد ليس فقط  "إعالن نتنيءهو الوقح نيته فرض السيءدة اإلسرائيلية على منطقة األغوابر خطة لضمّ 

وأكد البرغوثي أن "بيءنءت  القدس والجوالن". منطقة األغوابر، بل كل الضفة الغرعية باد أن ضمّ 
االحتجءج واإلدانءت لن تؤثر في نتنيءهو، وأن إدانءت أطراف دولية للقرابر اإلسرائيلي لن تكون سوى 

على أن  نفءق مء لم تترافق مع فرض عقوعءت على إسرائيل وخروقءتهء الفجة للقءنون الدولي"، مشدداً 
 ئيل"."نتنيءهو وحكومته لن يردعء إال بءلمقءومة وعفرض الاقوعءت والمقءطاة على إسرا

 10/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 المالكي يدعو العرب للعمل الحثيث باألمم المتحد  للحصول على أوسع تصويت لتفويض "األونروا" .8
بريءض المءلكي وزبرا  الخءبرجية الارب  الفلسطيني دعء وزير الخءبرجية وشؤون المغترعين :القءهرة

دة األطراف مع الدول األعضء  والمجموعءت للامل الحثيث من خالل عالقءتهم الثنءئية ومتاد
الجغرافية الدولية في األمم المتحدة، للحصول على تصويت واسع لصءلح قرابر تجديد تفويض وكءلة 

كمء دعء المءلكي، في كلمته في الجلسة الثءنية المغلقة أمءم مجلس جءماة الدول الارعية  األونروا.
والتي انطلقت برئءسة الاراق، األمءنة الاءمة  152ه على مستوى وزبرا  الخءبرجية الارب في دوبرت

وعاثءتهء في الخءبرج، ومجءلس السفرا  الارب، والبرلمءن الارعي، إلى بذل أقصى الجهود، بمء في 
ذلك القيءم بزيءبرات وإبرسءل برسءئل عءجلة إلى دول الاءلم، لحثهء على التصويت لصءلح تجديد 

 194الفلسطينيين حاًل عءداًل وفق قرابر الجمعية الاءمة برقم  التفويض إلى أن يتم حل قضية الالجئين
برفض المحءوالت اإلسرائيلية واألمريكية المحمومة لتجفيف قضية الالجئين  ، مؤكداً 1948لاءم 
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الفلسطينيين، من خالل محءوالت إضاءف وكءلة األونروا، وتقويض تفويضهء الدولي وقدبرتهء على 
لالجئين الفلسطينيين، مضيفء: إن تجديد تفويض األونروا سيطرح أدا  مهءمهء في إغءثة وتشغيل ا

القءدمة للجمعية الاءمة لألمم المتحدة، ومن المنتظر أن يجري التصويت على  74على الدوبرة 
 مشروع قرابر تجديد تفويض األونروا في منتصف نوفمبر القءدم.

 10/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لن توقف مقاومة شعبنا هتصريحات... و حاول البحث عن أصوات لليميني نتنياهو :حماس .9
النءطق بءسم حركة حمءس فوزي ، أن غزة، من 10/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمنشرت 
ات في الضفة وغوبر األبردن لن تغير من الحقءئق امر المست ءل إن تصريحءت نتنيءهو بضمّ قبرهوم 
، أن هذه التصريحءت لن توقف 10/9/2019 برهوم في تصريح صحفي يوم الثالثء وأضءف  .شيئءً 

 مقءومة شابنء المتصءعدة بأشكءلهء كءفة لمواجهة االحتالل ومخططءته.
وأشءبر إلى أن نتنيءهو شجاته اإلدابرة األمريكية شريكة االحتالل في عدوانه على شابنء، والهرولة 

وسلوك السلطة في الضفة بءستمرابرهء في التنسيق األمني وقمع اإلقليمية تجءه التطبيع مع الادو، 
وأكد برهوم أن هذا كله يتطلب خطوات عملية ومسؤولة  المقءومة والتمسك بخيءبر المفءوضءت الابثية.

من الكل الفلسطيني بمستويءته وفصءئله كءفة؛ وذلك بءإلسراع في اعتمءد استراتيجية وطنية موحدة 
وطءلب برهوم بوقف السلطة لسيءسة  بر الكفءح والمقءومة بأشكءلهء المختلفة.ترتكز على خيءبر استمرا

التنسيق األمني مع االحتالل، ووقف مالحقتهء للمقءومة، والتصدي بشكل موحد لسيءسءت نتنيءهو 
 الادوانية، ونزع الشرعية عن االحتالل وعزله.

حركة حمءس وعن الوكالت، أن  نقاًل عن مراسلهء، 10/9/2019 ،الجزير  نت، الدوحةوأضءف موقع 
اتهمت برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بمحءولة البحث عن أصوات لليمين، وقءل النءطق بءسم الحركة حءزم 
قءسم "نتنيءهو مء زال يتوهم أن بإمكءنه إبقء  االحتالل لألبرض الفلسطينية، الشاب الفلسطيني 

 لمستقلة".سيواصل نضءله حتى يطرد االحتالل عن أبرضه ويقيم دولته ا
"لوال  أمء القيءدي في حمءس بءسم نعيم فحذبر من أن يؤدي الضم إلى "انفجءبر األموبر"، مضيفءً 

 الغطء  األميركي والصمت الدولي وفي مقدمته األوبروعي لم يتمكن نتنيءهو من القيءم بهذه الخطوات".
 

 "صفقة القرن "ادولة فلسطينية ويتغطى بال وال تسوية و  نتنياهو ال يريد سالما   :األحمد .10
قءل عزام األحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن نتنيءهو "ال يريد : برام هللا
وأضءف  الدولتين، ويتغطى بصفقة القرن". وال تسوية، وال إنشء  دولة فلسطينية، ويرفض حلّ  سالمءً 
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ن غوبر األبردن والمستوطنءت خءبرجه". "نتنيءهو يساى إلى حكم ذاتي أبدّي للفلسطينيين، ويريد أن يكو 
 ".وتءبع "ال جديد في التصريح، بل هو تأكيد على أن نتنيءهو ال يريد سالمءً 

 10/9/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 تقصف غز  "إسرائيل"على الصواريخ التي قطعت كلمة نتنياهو..  ردا   .11
ة غءبرات جوية طءلت عدة مواقع ت طءئرات حرعية إسرائيلية، فجر اليوم األبرعاء ، سلسلشنّ  :غزة

وأفءد مراسل "القدس" بغزة، أن طءئرات االحتالل دمرت  واهدف في منءطق متفرقة من قطءع غزة.
منزاًل مهجوبرًا غرب دير البلح، قبل أن تهءجم موقاًء التل التءبع لقوات البحرية التءباة لكتءئب القسءم 

كمء هءجمت الطءئرات موقع فلسطين  بريخ.الجنءح الاسكري لحركة حمءس، بادد كبير من الصوا
 صوابريخ على مرتين. 8شمءل قطءع غزة بأكثر من 

تجءه طءئرات حرعية حلقت في سمء  منطقة موقع  14.5وأطلقت المقءومة النءبر من سالح ثقيل 
 فلسطين.
لحركة حمءس في القطءع، من بينهء نفق  هدفءً  15ادعى فيه انه قصف  جيش االحتالل بيءنءً  وأصدبر

، وموقع للقوات البحرية، كمء حمل البيءن حركة حمءس مسؤولية األسلحة إلنتءجهجومي، وموقع 
 الصوابريخ من قطءع غزة. إطالق

ويأتي القصف اإلسرائيلي باد سءعءت من إطالق صوابريخ على أسدود في وقت كءن فيه بنيءمين 
 نتنيءهو برئيس الوزبرا  في المدينة يلقي خطءبًء انتخءبيًء.

 11/9/2019 ،القدسالقدس، 
 

 كانت في "مهمة خاصة".. القسام تسيطر على طائر  إسرائيلية مسير  .12
كتءئب الشهيد عز الدين القسءم، ، أن غزة، من 10/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمنشرت 

 مسّيرة جنوعي القطءع فجر يوم إسرائيليةالذبراع الاسكري لحركة حمءس، أعلنت السيطرة على حوامة 
وقءلت الكتءئب في بيءن لهء، صبءح يوم الثالثء ، إن الحوامة دخلت أجوا   .10/9/2019الثالثء  

 وأكدت أنه تمّ  القطءع في مهمة خءصة وتحمل كءميرات حرابرية ونهءبرية وجهءزًا مادًا لتنفيذ المهمة.
 التارف على نوايء االحتالل وإحبءطهء.

قءل ، برائد موسى ،غزة، نقاًل عن مراسله في قطءع 10/9/2019 ،الجزير  نت، الدوحةوأضءف موقع 
مصدبر مقرب من فصءئل المقءومة الفلسطينية في غزة للجزيرة نت، إن مقءومين في "سالح القّنءصة" 
التءبع لكتءئب القسءم هم من تمكنوا من إسقءط الطءئرة اإلسرائيلية المسّيرة التي كءنت تحلق على 
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عدم الكشف عن  مفضالً ، وأضءف المصدبر قطءع غزة. مستوى منخفض شرق مدينة برفح جنوب
أن المقءومين في وحدات "سالح القّنءصة" يمتلكون أسلحة خءصة ودقيقة مزودة بمادات  ،هويته

للرؤية الليلية للتاءمل مع األهداف الماءدية، ومنهء الطءئرات المسّيرة، وقد نجحوا في إسقءط هذه 
وذكر المصدبر أن لدى هذه الوحدات أوامر  اقهء أجوا  القطءع.الطءئرة بإطالق النءبر عليهء فوبر اختر 

بءلتاءمل المبءشر مع الطءئرات اإلسرائيلية المسّيرة التي تخترق أجوا  قطءع غزة، وقد نجحت غير 
وقءل المصدبر إن المقءومين سيطروا على الطءئرة  مرة في اآلونة األخيرة بإسقءطهء والسيطرة عليهء.

إخضءعهء باد ذلك للفحص والدبراسة من قبل مهندسين وفنيين مختصين،  باد إسقءطهء، كي يتم
بهدف االستفءدة منهء والحصول على أي مالومءت تفيد المقءومة في ماركة "صراع األدمغة" مع 

ووصف المصدبر نجءح المقءومة المتكربر في غزة بإسقءط هذه النوعية من الطءئرات بأنه  االحتالل.
إلمكءنيءت، وقد يفيدهء في تطوير مء تمتلكه من طءئرات مسّيرة بسيطة، "إنجءز كبير"، برغم قلة ا

نجحت في استخدامهء في اآلونة األخيرة في عمليءت تصوير قوات االحتالل ومواقاهء خلف السيءج 
 األمني، واستهداف آليءته.

 
 "ترسيخ االنفصال"فتح تهاجم العمادي وتتهمه بالمساعد  على  .13

ح برئيس اللجنة القطرية إلعءدة إعمءبر قطءع غزة، محمد الامءدي، واتهمته برام هللا: هءجمت حركة فت
وقءل برئيس المكتب اإلعالمي لمفوضية التابئة  بين الفلسطينيين. "االنقسءم"بءلامل على تازيز 

والتنظيم في فتح، منير الجءغوب، بردًا على تصريحءت للامءدي اتهم فيهء السلطة ومصر والفصءئل 
كءن من األجدبر بءلسيد الامءدي أن يكون منصفًء في "نءحر وإطءلة أمد االنقسءم، إنه الفلسطينية بءلت

وصف الوضع في غزة، الذي ال يخرُج عن كونه محءولة لترسيخ االنفصءِل عن الوطِن وتثبيت 
ليس للسلطة "وأضءف:  ."االنقالب عبر مء يسمى تفءهمءِت التهدئة التي يتمُّ تمويلهء من الخءبرج

ة دوبٌر في القطءع الذي تسيطر عليه حمءس بقوة السالح، ومع ذلك، وكمء يالم السفير الفلسطيني
الامءدي، تواصل السلطة القيءم بءلتزامءتهء وواجبءتهء نحو أهلنء في غزة برغم مء تتارض له السلطة 

 ."نفسهء من حصءبر مءلي ومن قرصنة إسرائيلية
 "بءئسة"الوضع المأسوي في غزة ياتبر محءولة  وأكد الجءغوب أن تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية

التي تمولهء أطراف خءبرجية، وأن الحل الوحيد  "محءوالت التهدئة"للتهرب من اإلقرابر بفشل مء يسمى 
وعودة الحكومة  "االنقالب"الذي يضمن الخروج من دوامة الوضع الحءلي هو إنهء  كّل مظءهر 

 ."ءتهء كءملة ودون تدخل من أحدلممءبرسة مهءمهء ومسؤولي"الشرعية إلى غزة 
 11/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 حرب السعودية على حماس: عشرات المعتقلين ألسباب سياسية .14
أفصح بيءن حركة حمءس، المتاّلق بءعتقءل الساودية لمسؤول الاالقءت السءبق : ضيء  خليل -غزة 

حمد الخضري ونجله هءني عمء ومن يمكن وصفه بأنه ممثل الحركة "غير الرسمي" في المملكة م
أن الريءض تكربر وصف الحركة بءإلبرهءبية من رغم بءلظّل حبيس األدبراج ألشهر من قبل حمءس، 

على لسءن أبرفع مسؤوليهء، مثل وزير الخءبرجية الفالي المنتقل إلى وزابرة الدولة للشؤون الخءبرجية، 
ثنين، عن اعتقءل جهءز أمن الدولة عءدل الجبير. وعدت الحركة وهي تالن في بيءن أّول من أمس اإل

الخضري ونجله وكأنهء تخشى مصيرًا صعبًء للرجلين، في ظّل  2019 إبريل /الساودي في نيسءن
انقطءع تءم للاالقة بين الجءنبين، وخصوصًء مع مء سرعته وسءئل إعالم ساودية عن محءولة غير 

 . مبءشرة جرت أخيرًا لمنع تطوير الاالقة بين "حمءس" وإيران
وتاّرضت الحركة عقب إعءدة تطوير عالقتهء أخيرًا مع إيران لسيل من االتهءمءت في وسءئل اإلعالم 
الساودية ومن قبل اإلعالم الموالي للمملكة وأيضًء من قبل صحفيين ساوديين، واُتهمت حمءس في 

 هذا الموضع وغيره، بأنهء إحدى أذبرع إيران في فلسطين، على الرغم من نفيهء ذلك.
طءولت حملة االعتقءالت الساودية، وفق مصءدبر في حمءس تحّدثت لـ"الارعي الجديد"، أبرعاة وستين و 

عنصرًا مؤيدًا ومنءصرًا وداعمًء للحركة في المملكة، وكءنت بدأت بءلتزامن مع حملة االعتقءالت التي 
حصءبر على طءولت علمء  ودعءة ومدافاين عن الحريءت في الساودية، وتزامنت أيضًء مع فرض ال

. وذكرت 5/6/2017دولة قطر وقطع الاالقءت ماهء من قبل الريءض وأبو ظبي والمنءمة والقءهرة في 
المصءدبر نفسهء أّن الماتقلين فلسطينيون وأبردنيون من أصول فلسطينية حءولت الحركة التوّسط 

وّسع دائرة لإلفراج عنهم، لكنهء لم تنجح في ذلك. وتشير مصءدبر حمءس إلى أّن الحركة تخشى ت
 االعتقءالت لتطءول آخرين، إضءفة لخشيتهء من تاّرض هؤال  ألحكءم قضءئية قءسية.

، السلطءت الساودية 6/9/2019وكءن المرصد األوبرومتوسطي لحقوق اإلنسءن، قد طءلب يوم الجماة 
بءلكشف الفوبري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تارضوا لإلخفء  القسري، وإطالق سراحهم مء 
لم يتم توجيه تهم لهم. وقءل المرصد األوبرومتوسطي، ومقره جنيف، في بيءن، إنه لم يستطع تحديد 

شخصًء، فيمء تشير  60برقم دقيق لادد الماتقلين الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسمء  نحو 
 تقديرات الجءلية الفلسطينية في الساودية إلى أّن الادد يفوق ذلك بكثير.

ك، برفضت مصءدبر حمءس، إعالن أسمء  أخرى ألشخءص ماتقلين في المملكة، وعلى الرغم من ذل
وقءلت إّن اإلقدام على ذلك في الوقت الحءلي قد يحدث مزيدًا من الضغط على أسر هؤال  الماتقلين 

 ويارضهم لمزيد من الخطر.
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الماتقلين  وفي السيءق، ذكر مصدبران في الجءلية الفلسطينية في الساودية لـ"الارعي الجديد"، أنّ 
ياءنون أوضءعًء قءسية في السجون، وأّنه تّم منع الزيءبرات عن غءلبيتهم لفترات طويلة، ومن يسمح له 
بءلزيءبرة تخضع لحراسة أمنية مشددة وعحضوبر من عنءصر أمنية ساودية. وأوضح المصدبران أّن 

السجن، عكس  مجرد التاءطف مع "حمءس" في الساودية حءليًء يمكن أّن يودي بءلمتاءطف إلى
الفترات السءبقة التي كءن يجري فيهء جمع التبرعءت بشكل "علني" للحركة في المسءجد الساودية 

 المختلفة، ومن المسؤولين في البالد.
وتاقيبًء على إعالن حمءس خبر اعتقءل الخضري، قءل النءطق بءسم الحركة، حءزم قءسم، لـ"الارعي 

ى مدابر األشهر المءضية "إلفسءح المجءل أمءم االتصءالت الجديد"، إّن حركته التزمت الصمت عل
الدبلومءسية والوسءطءت، لكن هذا الحراك لإلفراج عن الخضري ونجله والماتقلين اآلخرين وصل إلى 

وأكّد قءسم أّن االعتقءالت "أمر مؤسف وغير مبربر وال يمكن فهمه"، موضحًء أّن  طريق مسدود".
لخضري، بحكم تءبريخهم النضءلي يجب أّن يكونوا في مكءن ترحءب "المنءضلين من أمثءل الدكتوبر ا

 في أي مكءن ينزلون فيه، وال يمكن وال ياقل أن يكون مكءنهم السجن".
وأشءبر قءسم إلى أنه من غير المقبول حديث الباض عن أّن الاالقة مع إيران هي سبب هذه 

ءل من األحوال"، مؤكدًا أّن حركته "مع االعتقءالت، فـ"هذا أمر غير منطقي، وال يمكن أّن نقبله بح
عالقة متوازنة مع الجميع، وعالقتهء بإيران واضحة وعلنية، بحكم مء تقدمه دعمًء للمقءومة". وشّدد 
النءطق بءسم "حمءس" على أّن الحركة "تساى لتجنيد الدعم للشاب الفلسطيني ومقءومته، ولم تدخل 

 ف أخرى".سءبقًء ولن تدخل الحقًء في أحالف ضّد أحال
وفي السيءق ذاته، استباد الكءتب والمحلل السيءسي، إبراهيم المدهون، في حديث مع "الارعي الجديد"، 
أّن تكون الاالقة بين "حمءس" وإيران أحد أسبءب األزمة بين الحركة والساودية، موضحًء أّن "حركة 

يل، والدخول في حلف واسع مع المقءومة اإلسالمية تفصل بين التقءئهء مع إيران في الادا  إلسرائ
وبرأى المدهون أّن خروج "حمءس" ببيءن حول الماتقلين هو  طهران في ظّل إشكءليءتهء اإلقليمية".

"محءولة إلنهء  ملف االعتقءل، وليس لتفجير أزمة مع الساودية، فءلحركة ليس سهاًل عليهء أّن ُتخرج 
لكة، وهي اضطرت لهذا البيءن باد محءوالتهء للالن مء يمكن أّن يؤثر على عالقتهء، خصوصًء بءلمم

وأوضح المدهون أّن "حمءس"  الاديدة لمنع استمرابر اعتقءل الخضري ونجله والماتقلين اآلخرين".
قءمت بءلاديد من المحءوالت لإلفراج عن الماتقلين وإنهء  الملف بايدًا عن اإلعالم، في ظّل القطياة 

مع الحركة، موضحًء أّن "المملكة ال تريد الاالقة والتواصل من طرف واحد التي تمءبرسهء الساودية 
مع حمءس، ولكن األخيرة تريد هذه الاالقة، وتفضل أّن تاود كمء كءنت عليه في السءبق، وحءولت 

 أكثر من مرة عبر أكثر من مبءدبرة التقءبرب مع الساودية، ولكن دون جدوى".
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كلهء مع أي دولة وال سيمء الساودية، وأدخلت وتءبع المدهون أّن "حمءس سات كثيرًا لتصفير مشء
دواًل وأشخءصًء كوسطء  لإلفراج عن الماتقلين الفلسطينيين في المملكة من دون أن ينجحوا في 
الوصول لحّل". وأشءبر كذلك إلى أّنه "من الصاب على أي دولة تريد أّن يكون لهء فاءلية إقليمية أو 

 ءس".فاءلية في القضية الفلسطينية تجءوز حم
 11/9/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 كاتس: مستمرون بمهاجمة إيران وحزب هللا .15

قءل يسرائيل كءتس وزير خءبرجية االحتالل، اليوم الثالثء ، إن إسرائيل  -"القدس" دوت كوم -القدس
ستواصل مهءجمة األهداف الخءصة بإيران وحزب هللا، سوا  كءن براضًيء عن ذلك يءئير البيد أو لم 

 ى.يرض
جء ت أقوال كءتس، كمء نقلتهء "قنءة مكءن اإلسرائيلية النءطقة بءلارعية "، كرد على اتهءمءت البيد 
وشخصيءت سيءسية أخرى ماءبرضة لليكود، بأن برئيس الوزبرا  بنيءمين نتنيءهو يستخدم القضية 

 اإليرانية ويكشف أسرابر أمنية خطيرة بهدف خدمة مصءلحه في االنتخءبءت المقبلة.
 10/9/2019س، القدس، القد

 
 أجهز  األمن مستاء  من إدخالها بحملة نتنياهو االنتخابية .16

انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون برئيس الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، بسبب استغالله مالومءت أمنية 
سرية لمصلحة حملته االنتخءبية. وبرغم أن هذه انتقءدات ليست جديدة، إال أنهء تزايدت في أعقءب 

لمؤتمر الصحفي الذي عقده نتنيءهو، أمس، بءدعء  كشف مالومءت حول البرنءمج النووي اإليراني ا
وعن منشأة نووية في مدينة أبءده، جنوب أصفهءن. ونقلت صحيفة "ماءبريف" يوم، الثالثء ، عن 

سءد المسؤولين قولهم إن هذا االستغالل خلق أجوا  غير لطيفة وأدخل الجيش اإلسرائيلي وجهءز المو 
 في حملة نتنيءهو االنتخءبية.

ولفت المحلل السيءسي في الصحيفة، بن كسبيت، إلى أن انتقءدات األجهزة األمنية تأتي على الرغم 
من أن برئيس الموسءد، يوسي كوهين، وبرئيس أبركءن الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخءفي، يدعمءن 

جهة "الجهءت النءفذة" في الجيش والموسءد، نتنيءهو. إال أن االنتقءدات في الجيش والموسءد تأتي من 
 "الذين سئموا حضوبرهم في الحملة االنتخءبية لحزب الليكود".  

 10/9/2019، 48عرب 
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 موقع "ديبكا": رسالة من نتنياهو لمصر يهدد فيها بشن حرب شاملة ضد قطاع غز  .17
نيءهو نقل برسءلة تهديد ، إن برئيس حكومة االحتالل بنيءمين نت«إسرائيلية»قءلت مصءدبر : )وكءالت(

يستاد للبد  بحرب « اإلسرائيلي»مفءدهء أن الجيش « حمءس»عبر الوسيط المصري إلى حركة 
على أنه إذا استمرت « ديبكء االستخبءبري »شءملة ضد قطءع غزة. وتنص الرسءلة وفقًء لموقع 

الفصءئل ، فإن األخيرة اتخذت قرابرًا بشن حرب ضد «إسرائيل»في تنفيذ هجمءت ضد « حمءس»
وأن عليهء « حمءس»أن هذا تحذير أخير ل »الفلسطينية في قطءع غزة. وتنص الرسءلة كذلك على 

 الوفء  بجميع وعودهء لكبح جمءح الفصءئل المسلحة ووقف إطالق الصوابريخ، وأنه إذا لم تف
بذلك واستمرت الهجمءت، فإن األوامر قد صدبرت إلى جيش الحرب لشن حملة عسكرية « حمءس»

وغيرهء من المنظمءت الفلسطينية في غزة، وأنه بمجرد بد  الاملية الاسكرية، « حمءس»لة ضد شءم
، على «األهداف الاسكرية المحددة له« اإلسرائيلي» لن يكون من الممكن توقيفهء حتى يحقق الجيش

 حد زعم الموقع الابري.
  11/9/2019الخليج، الشارقة، 

 
 ي ويغادر بعد دوي صافرات اإلنذار بأسدودنتنياهو يقطع كلمته بمهرجان انتخاب .18

أظهرت لقطءت تلفزيونية برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو وهو يقطع  :وكءالت –الجزيرة 
كلمته خالل مهرجءن انتخءبي بمدينة أسدود جنوب تل أبيب، باد انطالق صفءبرات اإلنذابر إثر 

 إطالق صوابريخ من قطءع غزة.
ندفءع حراس نحو برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو وإباءده عن منصة وتظهر تلك اللقطءت ا

كءن يقف عليهء أثنء  تجمع انتخءبي في جنوب إسرائيل اليوم الثالثء ، وذلك باد دوي صفءبرات 
 اإلنذابر للتحذير من هجوم صءبروخي محتمل من غزة.

 10/9/2019الجزير .نت، 
 

 ةفي سوري "إسرائيلا"ر  عن تفاصيل أخطر جاسوس ل.. الموساد يكشف ألول م88المقاتل  .19
عءمء، كشف الموسءد اإلسرائيلي، اليوم، عن تفءصيل ملف الجءسوس إيلي كوهن  54للمرة األولى منذ 

في دمشق، الذي انتحل في خمسينيءت القرن المءضي اسم كءمل أمين ثءبت، ونقل مالومءت حسءسة 
 .1964في سءحة المرجة عءم عن سوبريء إلسرائيل، حتى ضبط وتم إعدامه 

، وهو الملف "88ملف المحءبرب “تقريرا مقتضبء كشفت فيه عن ” يدياوت أحرونوت“وأوبردت صحيفة 
 . 1948السري للجءسوس إيلي كوهن الذي تاتبره إسرائيل أهم وأخطر جواسيسهء منذ قءمت غداة نكبة 
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استكمل الموسءد كتءبة تقريرين  عءمء من إعدام إيلي كوهن، 54إنه باد ” يدياوت أحرونوت“وقءلت 
 واساين عن نشءطه ومسءهمءته االستخبءبراتية.

وحسب الصحيفة، يستند التقريران إلى آالف المستندات التءبريخية التي تتيح النظر لاءلم السرية، منذ 
تم اختيءبره واعتمءده وتدبريبه وخلق هوية مزوبرة له وتشغيله في قلب دمشق، حتى نجح ببنء  شبكة 

 ت مع قيءدات عليء في المستويين السيءسي والاسكري في سوبريء. عالقء
، تم إدخءل كوهن لشقة في تل أبيب لثمءنية شهوبر “كءمل أمين ثءبت“وخالل عملية تدبريب 

(، وهنءك تمت صيءغة وتذويت هويته المزوبرة كتءجر 1961ينءير/كءنون الثءني  – 1960)مءيو/أيءبر 
ط سرية عءلية جدا، لدبرجة إخفء  أمره عن ماظم زمالئه، ولم سوبري قءدم من أمريكء الجنوعية، وس

 يطلع على السر سوى قءدة الموسءد، كمء يؤكد غداليء حالف، أحد مدبرعيه ومشغليه.
عن باض من تولوا تدبريبه وتشغيله أن تودياه لزوجته نءديء كوهن، شقيقة ” يدياوت أحرونوت“وتنقل 

 يل، والبنته الطفلة صوفي، لم يكن أمرا سهال. األديب اليهودي من أصل عراقي سءمي ميخءئ
نءديء لم تارف إلى أين كءن زوجهء سيذهب وقتهء، حينمء ودعهء، وكي ال تارف الحقيقة تم “وتءبات: 

توكيل أحد مسؤولي الموسءد بمهمة تنسيق الرسءئل بين كوهن وزوجته، وقد كتبت ماظم الرسءئل هذه 
 50أسمء  ” 88ملف المقءتل “وقات بتوابريخ مختلفة. ويشمل  قبل أن يغءدبر تل أبيب إلى دمشق، وقد

شخصية سوبرية بءبرزة تمكن كوهن من نسج عالقءت صداقة ماهء خالل إقءمته في دمشق في 
 .1962النصف األول من عءم 

وحسب تقرير الموسءد، اعتبر كوهن هؤال  مصءدبر مالومءت أو مسءعدات، خصوصء مسءعدته في 
وال فيهء. وتقول الصحيفة اإلسرائيلية إن القءئمة تحتوي على أسمء  بءبرزة، التارف على دمشق والتج

منهم جالل السيد نءئب برئيس حكومة سوبريء، ومازة زهر الدين ابن شقيقة قءئد الجيش السوبري، 
 والحءكم الاسكري في منطقة إدلب، وغيرهم كثر. 

لدمشق ثالثة شهوبر، لكنه طلب  وحسب التقرير، فقد كءن من المخطط أن تستمر زيءبرة كوهن األولى
 التمديد ألنه سايد وينجح بنسج عالقءت واساة فيهء.

، كءن لكوهن ابنتءن، صوفي وإيريت، فيمء كءنت زوجته حءمال 1964في أيلول/سبتمبر “ويتءبع: 
بءبنهمء شءي، وتم االتفءق على تمديد إقءمة كوهن في البالد كي يشءبرك في حفل طهوبر نجله ويرافقه 

مه األولى، وكءنت االستادادات لاودته لدمشق اعتيءدية، وطلب منه جمع مالومءت عن أموبر في أيء
وعن مدى استقرابر نظءم ” الباث“وشخصيءت مختلفة في سوبريء وأبرقءم هواتف وماطيءت عن حزب 

 الحكم وغيره. 
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وهن زيءبرته وفاال بدأ ك”. لم يِش أي شي  بأن الجولة الوشيكة من الزيءبرات لدمشق ستكون األخيرة”و
األخيرة لدمشق كبقية الزيءبرات السءبقة، حيث سءفر من تل أبيب لاءصمة أوبروعية، وعدأ بإعداد 

 تبريرات لغيءبه كل هذه المدة عن سوبريء.
أن كوهن غءدبر تل أبيب إلى دمشق بمانويءت عءلية، واهتم بترك برسءئل ” يدياوت أحرونوت“وتنقل 

د، من أجل إيصءلهء لزوجته وأبنءئه وكأنهء مرسلة منه من وهدايء ألفراد أسرته لدى برجءل الموسء
 الخءبرج.

لكن زوجته نءديء كوهن تقدم برواية مغءيرة حول مانويءته قبيل سفرته األخيرة، فتقول إنه قءل لهء وهو 
 ، ماتبرة ذلك تلميحء منه وقتهء أن هنءك من يراقبه ويشك به في سوبريء.”قدمءي في النءبر“يودعهء: 

أن إبرسءليته االستخبءبراتية األولى لمقر قيءدة الموسءد من دمشق في ” دياوت أحرونوتي“وتستذكر  
 . 1964زيءبرته األخيرة تمت في مطلع ديسمبر/كءنون األول 

)البرقية التءساة والاشرون(، التي  1964ينءير/كءنون الثءني  20ومن البرقيءت التي أبرسلهء حتى 
 أن يجد سببء للتطرق ألي مسألة أمنية تتالق به.يستدل منهء أنه قد واصل تجسسه من دون 

ينءير/كءنون الثءني، وفي اليوم التءلي، أبرسل كوهن  19في “وتخلص الصحيفة اإلسرائيلية للقول: 
ينءير/كءنون الثءني، أبرق  26برقية دون مضمون: كءنت هذه إشءبرة إلى أنه توبرط في ضءئقة. في 

 ”.بأن كوهن بين أيديهمالسوبريون برقية قءسية جدا وسءخرة تفيد 
 11/9/2019الشرق، الدوحة، 

 
 توصيات بفحص ثغرات عملية خانيونس وكوخافي يكرم الفريق الُمنقذ .20

تسلم أفيف كوخءفي برئيس أبركءن جيش االحتالل، يوم  -ترجمة خءصة -"القدس" دوت كوم -برام هللا
الخءصة في خءنيونس بشهر  الثالثء ، توصيءت اللجنة الخءصة بفحص ثغرات الاملية الماقدة للقوة

 نوفمبر من الاءم المءضي.
وعحسب نءطق بءسم الجيش، فإن التوصيءت شملت الاديد من الابر والدبروس المستخلصة للتاءمل 

 مع أي حدث ممءثل.
وشملت التوصيءت تكريم الفريق الجوي الذي أنقذ القوة الخءصة والفريق الطبي الذي سءعد في 

 د الضبءط المصءبين في الاملية.الاملية من خالل إنقءذ أح
وسيتم برفع برتب باض المشءبركين في قوة اإلنقءذ، خءصًة الطيءبر الذي هبط بطءئرته إلجال  القوة 
الخءصة، لتاءمله بحزم وهدو  وبرعءطة جأش مع الحدث برغم الكثءفة النءبرية في المنطقة وإطالق 

 عنءصر حمءس النءبر تجءه القوة الخءصة ومالحقتهء.
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تكريم الضءبط "م" الذي قتل في الاملية لقدبرته على إدابرتهء والتصرف بهدو  وشجءعة برغم  كمء تقربر
األحداث المتراكمة حينهء، إلى جءنب تكريم عدد من جنود القوة لشجءعتهم في إدابرة الماركة. وفق 

 النءطق بءسم الجيش.
عن وجود مجموعة  وقءل كوخءفي إنه باد سلسلة من التحقيقءت الشءملة أصبح هنءك صوبرة أوضح

شجءعة من الجنود الشجاءن الذين قءتلوا بحزم وتصرفوا بهدو  في عملية أمنية مهمة تحولت إلى 
 حدث ماقد وصاب.

وأضءف "لقد أدت احترافية المقءتلين وتصميمهم وتمءسكهم إلى اتخءذ قرابرات مستنيرة وأدا  مهم في 
 ظروف بءلغة الصاوعة.

ءذ وأعضء  القوات الجوية والطءقم الطبي، الذين كءنوا ياملون في انضم هؤال  إلى عزم برجءل اإلنق
 أبرض الادو بشجءعة من أجل إحضءبر مقءتلينء إلى إسرائيل".

وأكد على أن الجيش يحقق بءستمرابر في عمليءته بامق وتالم الدبروس منهء على عدد من 
 المستويءت.

 10/9/2019القدس، القدس، 
  

 لتعاطي المخدرات قطاع غز ني غالف الخوف من الصواريخ يدفع مستوط .21
عن لجو  المستوطنين القءطنين في مستوطنءت « ماءبريف اإلسرائيلية»كشفت صحيفة : )وكءالت(

غالف غزة إلى تاءطي المخدبرات والاقءقير المهدئة والكحول، بسبب األوضءع األمنية المتدهوبرة 
في « اإلسرائيلية»شل الحكومءت إن ف»هنءك وصوابريخ المقءومة الفلسطينية. وأضءفت الصحيفة، 

توفير األمن للمستوطنءت المحيطة بقطءع غزة أدت إلى لجو  الشبءن والمراهقين إلى استخدام 
ويقول كبءبر مسؤولي الرفءه الاءملين «. الاقءقير الخفيفة والكحول لالبتاءد عن الوضع القءسي هنءك

السيطرة على أطفءلهم، كمء نتلقى تقءبرير إن ذوي األوالد المدمنين يفقدون »في مستوطنءت الغالف: 
 «.من المالمين الذين يرون هذه الظواهر تنتشر بين أسوابر المدبرسة

 11/9/2019الخليج، الشارقة، 
 

 بالمراتب األخير  باإلنفاق على التعليم "إسرائيل"منظمة دول التعاون االقتصادي والتنمية:  .22
( اليوم، الثالثء ، أن إنفءق OECDدي والتنمية )أظهر تقرير صدبر عن منظمة دول التاءون االقتصء

إسرائيل على التاليم للتلميذ الواحد من األدنى بين دول المنظمة طوال مراحل الدبراسة. وتبين من 
 31بين  29وأن إسرائيل تحتل المرتبة  %35التقرير أن اإلنفءق على التلميذ في بروضة األطفءل أقل بـ
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دولة. ومن أجل برفع  34بين  23وتحتل المرتبة  %11المدبرسة أقل بـ دولة. واإلنفءق على التلميذ في
 مليءبر شيكل تقريبء. 13مستوى هذا اإلنفءق، يتاين على إسرائيل أن ترفع ميزانية التاليم بـ

، حيث ابرتفع حجم اإلنفءق 2010وابرتفع اإلنفءق الخءص والاءم على التاليم في إسرائيل، منذ الاءم 
من حجم اإلنفءق الخءص، لكن نسبة اإلنفءق الخءص ابرتفات أكثر نسبيء. فقد مرات أكثر  4.8الاءم 

 .%53واإلنفءق الاءم بنسبة  %135ابرتفع اإلنفءق الخءص بنسبة 
وتذبرعت وزابرة الترعية والتاليم اإلسرائيلية بأن سبب اإلنفءق المتدني على التلميذ الواحد سببه زيءدة 

، في السنوات السبع المءضية، بينمء كءنت هذه الزيءدة في %12عدد التالميذ، وأن هذه الزيءدة كءنت 
 .  %4الاءلم 

من أجوبر  %4وحسب التقرير، فإن أجوبر المالمءت في بروضءت األطفءل في إسرائيل أعلى بـ
نظيراتهن في دول المنظمة، وأجوبر المالمين في المدابرس اإلعدادية مشءبه ألجوبر نظرائهم في دول 

من  %8وفي المدابرس الثءنوية أقل بـ %4مالمين في المدابرس االبتدائية أقل بـالمنظمة، لكن أجوبر ال
 أجوبر نظرائهم في دول المنظمة.
في كءفة المراحل الدبراسية أقل من أجوبر المالمين في سن  34 – 25غير أن أجوبر المالمين في سن 

وبر المالمين في سن ، كءنت أج2017، لكن الفجوة في إسرائيل أكبر. كذلك فإنه في الاءم 64 – 55
 64 – 55في إسرائيل أقل من أجوبر نظرائهم في المنظمة، بينمء أجوبر المالمين في سن  34 – 25

 كءنت أعلة من نظرائهم في دول المنظمة.
من دول  %25كذلك تبين أن االكتظءظ في غرف التدبريس في المدابرس في إسرائيل أعلى بحوالي 

 تلميذا في دول المنظمة. 21.2ل تلميذا مقءب 26.5المنظمة، ويصل إلى 
في  %50.9إلى أن نسبة الحءصلين على تاليم عءل، فوق ثءنوي،  2018وأشءبرت ماطيءت الاءم 

 .%37إسرائيل، بينمء المادل في دول المنظمة هو 
 10/9/2019، 48عرب 

 

 استطالع: الليكود قو  ثانية ومعسكر نتنياهو عاجز عن تحقيق غالبية .23
يلي للرأي أن برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، سيكون عءجزا عن بّين استطالع إسرائ

تشكيل ائتالف حكومي، بءلرغم من تجءوز حزب "عوتسمء يهوديت" لنسبة الحسم، فإن ماسكر 
 مقادا، بدون "يسرائيل بيتينو". 58نتنيءهو لن يتجءوز 

واسطة ماهد "قنطءبر"، فإن حزب وعحسب استطالع "كءن حداشوت"، الذي أجري يوم أمس اإلثنين ب
 "كءحول الفءن" يحصل على أكبر عدد من المقءعد، يليه "الليكود"، والقءئمة المشتركة كقوة ثءلثة.
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مقادا، والقءئمة  31مقادا، يليه "الليكود"  32وعحسب النتءئج، فقد حصل "كءحول الفءن" على 
 مقءعد. 10المشتركة 

 7مقءعد، وكل من "شءس" و"يهدوت هتوبراه" على  9بيتينو"  ويحصل كل من "إلى اليمين" و"يسرائيل
مقءعد  4غيشر"، و –مقءعد لـ"الامل  5مقءعد، و 6مقءعد، بينمء يحصل "الماسكر الديمقراطي" على 

 لـ"عوتسمء يهوديت".
 مقادا. 43مقادا، بينمء يحصل ماسكر بيني غءنتس على  58بءلنتيجة يحصل ماسكر نتنيءهو على 

 10/9/2019، 48عرب 

 

 قلق إسرائيلي من انتقال خريجي الوحدات االستخبارية للقطاع الخاص .24
قءل تقرير صحفي إسرائيلي إن "األبرقءم تتحدث عن ابرتفءع الاوائد : عدنءن أبو عءمر -21عرعي

التءباة لجهءز االستخبءبرات الاسكرية "أمءن"، مء يثير  8200المءلية التي يجبيهء خريجو وحدات 
أوسءط القيءدة األمنية اإلسرائيلية، خشية المغريءت المءلية التي تقدم لهم، وتشجاهم مخءوف وقلقء في 

 على ترك صفوف الجيش، واالنتقءل للقطءع الخءص".
"، عن مسؤول كبير في قسم السءيبر 21ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم، في تقرير ترجمته "عرعي

ة عمله لدى القطءع الخءص عند انتهء  خدمته بءلجيش اإلسرائيلي، أن "الاءمل بهذه الوحدة في بداي
ألف شيكل شهريء، مء  20-15الاسكرية يحصل على تأهيل عءلي المستوى، مقءبل أجر يتراوح بين 

ألف  30آالف دوالبر، وعاد السنوات الخمس األولى في هذا الامل، يقفز األجر إلى  6-4ياءدل 
 آالف دوالبر شهريء".  9شيكل، بمء ياءدل 

ء "أمءم أجوبر نوعية والفتة، ألن خريجي هذه الوحدات مطلوعون كثيرا للامل في شركءت وأضءف أنن
القطءع الخءص للامل في مجءل السءيبر، ومسألة ابرتفءع األجر مرهونة بقدبرات كل واحد منهم، لكنهء 

 بءلاموم عءلية ومرتفاة". 
ا حثيثة في أوسءط الكفء ات إيالن شتيرن، برئيس شركة السءيبر "غءبرديكوبر"، يقول إننء "نبذل جهود

اإلسرائيلية للوصول إليهء، ونارض عليهم مبءلغ مجزية لالنخراط مانء، فقد جندت الشركة مؤخرا مء 
ماليين دوالبر لتطوير برامج دفءعية وحمءية على المراكز الحءسوعية في الدولة، ويامل في  110قيمته 

 عءمال وموظفء". 155صفوفهء 
في استقطءب كفء ات عديدة للامل مانء من خالل استحداث شبكة توظيف وأشءبر إلى أننء "نجحنء 

متقدمة، لكن الكءدبر األسءسي في صفوفنء هم من خريجي وحدات السءيبر داخل الجيش اإلسرائيلي، 
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ممن عملوا خالل خدمتهم الاسكرية في مجءالت مفصلية ومهءم ماقدة، وحدث أن توجه إلينء هؤال  
 والتكنولوجية لتسخيرهء لصءلح الشركة. يارضون خدمءتهم التقنية

وأكد أن "قدبرة شركءت القطءع الخءص اإلسرائيلية على استقطءب عءملين وموظفين من خريجي 
الوحدات االستخبءبرية اإلسرائيلية يمنحهء قوة وكفء ة مميزة عن سواهء من الشركءت األخرى، ويجالهء 

رهء، مء يظهرهء أكثر قدبرة على التكيف ماهء، أكثر قدبرة على مواجهة التحديءت األخرى التي تنتظ
 والتصدي لهء". 

وكشف النقءب أننء "نساى لرعط خيوط مع عنءصر هذه الوحدات األمنية، حتى قبل تسرحهم من 
الجيش اإلسرائيلي، ونجري مسءبقءت وظيفية عءلية الماءيير كي نحظى بءألفضل واألكثر جودة، ال 

 ية طويلة في الجيش، ووحداته التقنية واالستخبءبرية". سيمء أولئك الذين لديهم سيرة ذات
أوبري هءبرمءن، مدير شركة "سيبرايزون" التقنية، قءل للصحيفة إننء "ال نجبر عنءصر الوحدات 
االستخبءبرية اإلسرائيلية على ترك الامل في صفوف الجيش باد انتهء  خدمتهم اإللزامية، لكن 

لتوفير برامج حمءية أمنية لمواقع منتشرة حول الاءلم تقدبر  مليون دوالبر 400الشركة استثمرت قرابة 
عءمل وموظف، مء يجالهء شركة مطلوعة للامل في  500بماليين النقءط، ويامل في صفوفهء 

 صفوفهء من قبل أولئك الانءصر". 
وأوضح أننء "نتوجه فقط لمن أنهى خدمته الاسكرية اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي، ونحرص على 

يمس التحءقه بنء بءألمن القومي اإلسرائيلي؛ ألننء نالم أهمية وحيوية بقء  هؤال  يخدمون في  أال
 صفوف الجيش اإلسرائيلي".

 11/9/2019، "21موقع "عربي 
 

 نائب إسرائيلي: العرق اليهودي فريد من نوعه .25
بين كشفت صحيفة "يدياوت أحرنوت" الابرية عن نشوب جدال حءد : أحمد صقر -21عرعي -غزة

 عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ميكي زوهر، والنءئب الارعي في الكنيست أحمد الطيبي.
وذكرت الصحيفة أنه "في أثنء  النقءش على قءنون الكءميرات في الكنيست اإلسرائيلي، نشب جدال 

للجدل بين برئيس اللجنة التنظيمية، النءئب ميكي زوهر، وعين النءئب أحمد الطيبي، انتهى بقول مثير 
 للنءئب زوهر".

وأوضحت أن زوهر "حءول أن يشرح ألعضء  اللجنة لمءذا من المهم نصب كءميرات بءلذات في 
الصنءديق في الوسط الارعي"، وقءل: "ليس لنء أي مشكلة في أن يأتي الوسط الارعي للتصويت، 

 ولكن توجد لنء مشكلة في أن النتءئج غير دقيقة".
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رح هو التأكد من أن النتءئج هي نتءئج حقيقية"، فرد عليه النءئب وزعم أن "هدف القءنون المقت
 الطيبي: "هذه أقوال ال سءمية".

النءئب زوهر "لم يبق صءمتء"، بحسب "يدياوت"، وبرد على الطيبي وقءل: "أنت تسمي هذا ال سءمية؟ 
كة تشجع أتريد أن أعطيك عددا ال يحصى من النمءذج على أقوال عنصرية لكم في القءئمة المشتر 

 اإلبرهءب؟".
فرد الطيبي: "ألست أنت القءئل إن الارق اليهودي هو عرق أعلى". وعحسب الصحيفة، لم يصمت 

 زوهر، وخءطب الطيبي بقوله: "أنء قلت إن الارق اليهودي هو عرق فريد من نوعه".
يتراجع"، وأوضحت الصحيفة أن أقوال النءئب اإلسرائيلي "أثءبرت عءصفة، وعاد أن هدأت الخواطر لم 

وأضءف زوهر: "أنء ال زلت أقف خلف أقوالي، بأن الشاب اليهودي شاب فريد، فهو شاب ذكي 
 ونءجح، يثبت ذلك كيف يمكن من ستين سنة أخذ دولة من الالشي ، ومن الادم جالهء إمبراطوبرية".

 11/9/2019، "21موقع "عربي 
 

ا بهدم مباٍن فلسطينية "العليا اإلسرائيلية" .26  قرب "عتصيون" تطالب مجدد 
أمهلت المحكمة الاليء اإلسرائيلية، ممثل "الدولة  -ترجمة خءصة  -"القدس" دوت كوم  -برام هللا 

اإلسرائيلي" مدة أسبوعين لتحديد موعد هدم مبءٍن فلسطينية تدعي حركة يمينية متطّرفة أنهء بنيت 
 ية في قرية ساير.بشكل غير قءنوني في محيط مستوطنة "غوش عتصيون"، وتجريف أبراٍض زبراع

وتتهم حركة "بريجفيم" اليمينية اإلسرائيلية، "اإلدابرة المدنية" اإلسرائيلية بأنهء تتجءهل منذ خمس سنوات 
 تنفيذ قرابر الهدم الصءدبر عن محءكم إسرائيلية.

وبرأت المحكمة أن "الدولة" تأخرت بمء فيه الكفءية لمنع تنفيذ األمر، ولذلك منحتهء مهلة جديدة لتحديد 
موعد واضح للهدم، خءصًة وأن الطاون التي قدمهء سكءن المبءني من الفلسطينيين تم برفضهء لادم 

 قءنونيتهء، وفق القنءة السءباة.
 10/9/2019القدس، القدس، 

 
 حزب هللاالئحة اتهام بحق الدكتور  البرغوثي بتهمة التحريض وتأييد  .27

ة الاسكرية االسرائيلية في محكمة عوفر قدمت النيءب –نجيب فراج  -"القدس" دوت كوم–بيت لحم 
الئحة اتهءم بحق الدكتوبرة وداد البرغوثي محءضرة االعالم في جءماة بير زيت وهي من سكءن قرية 

 كوعر قضء  برام هللا.
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وحسب مؤسسة الضمير الحقوقية حيث يتولى محءموهء الدفءع عن الدكتوبرة البرغوثي فقد تضمنت 
بشهدا  الشاب الفلسطيني وقريتهء وخءصة الشهيد صءلح البرغوثي  الالئحة تهم التحريض واالشءدة

من خالل نشرهء لقصءئد على موقاهء في التواصل االجتمءعي كمء تضمنت الالئحة بتءييد امين عءم 
 حزب هللا الشيخ حسن نصر هللا من خالل االشءدة به في خءطرة بمنءسبة عيد ميالده.

توبرة البرغوثي من منزلهء قبل نحو عشرة ايءم باد مروبر يوم وكءنت قوات االحتالل قد اعتقلت الدك
على اعتقءل نجلهء االكبر كرمل واسبوعين على اعتقءل نجلهء االصغر قسءم اللذان ال زاال يخضاءن 

 لتحقيق مكثف في مركز تحقيق المسكوعية في ظروف مشددة
 10/9/2019القدس، القدس، 

 
 عانا  مضاعفةماألسرى المرضى...  .28

في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ُتسجَّل ماءنءة مضءعفة :  ــ محمود السادي، جهءد بركءتبرام هللا
ألسرى فلسطينيين كثيرين. هؤال  مصءبون بأمراض مختلفة، ومنهم من يتمّنى فقط إسالم بروحه وسط 

 عءئلته وليس في صقيع الزنزانة.
خطرًا هي حءلة سءمي أبو ديءك، مصءبون بءلسرطءن، وأكثر الحءالت  10من بين األسرى المرضى، 

بادمء توفي بسءم السءيح أخيرًا. تشير البءحثة في نءدي األسير الفلسطيني أمءني السراحنة، لـ"الارعي 
الجديد"، إلى أّن "ثّمة أسرى لم ُيشّخص السرطءن لديهم إال باد فترة من اإلصءبة، وآخرين اكُتشفت 

ل"، مايدة ذلك إلى "قلة الفحوصءت الدوبرية لألسرى إصءبءتهم باد اإلفراج عنهم من سجون االحتال
والممءطلة في إجرا  الامليءت الجراحية لهم". تضيف السراحنة أّن "اإلهمءل الطبي لألسرى كبير 
جدًا، وقد ينتظر األسير المريض أعوامًء طويلة قبل تلّقيه عالجه، وذلك عبر إجرا ات طبية ماّقدة. 

فإّنه قد يكتشف أحيءنًء إصءبته بأمراض أخرى". وتؤكد السراحنة أّنه  وفي حءل ُسمح لألسير بءلاالج،
"في اإلمكءن السيطرة على المرض في مراحله األولى"، مشيرة إلى أّن "باض األسرى أصيب 
بءلمرض في داخل السجن، والباض اآلخر كءن مصءبًء قبل اعتقءله فتفءقمت حءلته في أثنء  التحقيق 

وفي حءالت عّدة، اضطر أسرى إلى الخضوع إلى عمليءت جراحية على  وفي ظّل ظروف االعتقءل.
 حسءبهم الخءص باد اإلفراج عنهم".

 10/9/2019العربي الجديد، لندن، 
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 160تهدم قرية العراقيب... للمر  الا "إسرائيل" .29
تل أبيب: في إصرابر منهء على ترحيل السكءن الارب، وإصرابر مقءبل على التمسك بءألبرض، هدمت 

، مسءكن وخيءم أهءلي قرية الاراقيب في منطقة النقب. وكءنت 160السلطءت اإلسرائيلية، للمرة الـ
ين، يوم ، فأعءد أهلهء بنء هء، بءلتاءون مع جمهوبر المتضءمن159إسرائيل قد هدمت القرية للمرة الـ

 األحد. فأقدمت جرافءت السلطة اإلسرائيلية على هدم مء بنوه فوبرًا.
 11/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 وقفات بغز  دعما ألونروا ورفضا لمحاوالت تصفيتها .30

طءلبت اللجءن الشابية في مخيمءت قطءع غزة يوم الثالثء  األمين الاءم لألمم المتحدة انطونيو -غزة 
لى حمءية وكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( من مخططءت غوتريش الامل ع

 تصفيتهء وإنهء  دوبرهء من خالل إلغء  تفويضهء أو تغييره.
ودعت اللجءن الشابية خالل وقفءت تضءمنية دعًمء ألونروا نظمتهء يوم الثالثء  بدعوة من دائرة 

الغوث الدولية الدول األعضء  في األمم شؤون الالجئين في منظمة التحرير أمءم مقرات وكءلة 
المتحدة التصويت لصءلح قرابر تجديد تفويض والية عمل أونروا وقطع الطريق أمءم المسءعي 

 األمريكية اإلسرائيلية إلنهء  دوبرهء.
وشءبرك في الوقفءت االحتجءجية التي تزامنت مع اجتمءع وزبرا  الخءبرجية الارب في القءهرة جمءهير 

عن الفصءئل واللجءن الشابية وشخصيءت وطنية واجتمءعية ووجهء  ومخءتير  حءشدة وممثلين
 وأكءديميين.

وبرفع المشءبركون في االعتصءم الشاءبرات الداعمة ألونروا والمنددة بسيءسءت اإلدابرة االميركية وحكومة 
لتصفية االحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى إنهء  عملهء عبر تجفيف موابردهء وإلغء  تفويضهء كمدخل 

 قضية الالجئين.
 10/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 مستوطنا يتقدمهم "غليك" يقتحمون باحات األقصى 116  .31
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين برفقة عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك"،  القدس المحتلة:

برعة بحراسة مشددة من شرطة اليوم الثالثء ، بءحءت المسجد األقصى المبءبرك من جهة بءب المغء
 االحتالل اإلسرائيلية الخءصة.
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ووفرت شرطة االحتالل الحمءية الكءملة لهؤال  المتطرفين بدً ا من دخولهم عبر بءب المغءبرعة 
 وتجولهم في بءحءت المسجد األقصى وانتهءً  بخروجهم من بءب السلسلة.

 7مستوطنين يتقدمهم المتطرف "غليك" و 109وعحسب دائرة األوقءف اإلسالمية بءلقدس المحتلة، فإن 
من طالب الجءماءت والماءهد اليهودية اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في 

 بءحءته وتلقوا شروحءت عن "الهيكل" المزعوم وماءلمه.
وأوضحت أن المستوطنين أدوا خالل االقتحءم، طقوًسء تلمودية في المسجد، وتحديًدا في الجهة 

 الشرقية منه.
 10/9/2019، فلسطين أون الين

 
 وتقديم مبادر  لحل الخالفات قريبا "ملف المصالحة"مصر تعد الفصائل الفلسطينية بتحريك  .32

لم يتوقف بحث الوفد األمني المصري، الذي التقى قيءدة حركة حمءس أكثر  ”:القدس الارعي“ –غزة 
ألخرى بشكل جمءعي وفردي، على منءقشة ملف من مرة، كمء التقى بقيءدة الفصءئل الفلسطينية ا

تفءهمءت التهدئة مع إسرائيل فحسب، والتأكيد على استمرابرهء، بل جرى أيضء التطرق إلى ملف 
المصءلحة، الماطل منذ فترة طويلة، دون أي حراك حقيقي إلنهء  الخالف بين فتح وحمءس، مع 

 ق.وعد قدمه الوفد المصري بتحرك عملي قريب في هذا السيء
وعقب تأكيد الوفد األمني المصري الذي وصل غزة، األحد، والتقى قيءدة حركة حمءس وممثلي 
الفصءئل، باد لقء ات عقدهء في تل أبيب مع مسؤولين إسرائيليين، على استمرابر تفءهمءت التهدئة 

اد تغول التي ياد أحد وسطءئهء، باد موجة التوتر الاسكري األخيرة، والتي أنذبرت بءنفجءبر الوضع، ب
قوات االحتالل على المتظءهرين السلميين الجماة المءضية، وإبالغه الفصءئل التزام إسرائيل ببنود 
التفءهمءت، إلى جءنب تاهده بأن تشرع مصر بتقديم تسهيالت إضءفية على عمل مابر برفح، وحركة 

 بحث بشكل واسع ملف المصءلحة الفلسطينية الماطلة. -البضءئع الموبردة إلى غزة
وتشير المالومءت إلى أن قيءدة الفصءئل التي عكفت خالل الفترة األيءم المءضية على إعداد وبرقة 
بخصوص إنجءز المصءلحة، وتجءوز الخالفءت القءئمة بين فتح وحمءس، وحول طرق تطبيقهء، 
نءقشت بنود تلك الوبرقة مع الوفد المصري، وطلبت بأن يكون هنءك تحرك قريب تقوده القءهرة 

 ء الوسيط في ملف المصءلحة، من أجل إنجءزه وفق االتفءقيءت التي وقات بهذا الخصوص.بصفته
وترتكز مبءدبرة الفصءئل الفلسطينية، التي جرى إعدادهء من قبل ممثلي التنظيمءت، على الدعوة لاقد 
لقء  وطني يضم الرئيس محمود عبءس واألمنء  الاءمين للفصءئل، لبحث جميع التفءصيل السيءسية، 

 وصيءغة برؤية سيءسية إلنهء  االنقسءم ومواجهة التحديءت التي تواجه القضية الفلسطينية.
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وقدمت اقتراحءت بأن تكون القءهرة أو الاءصمة اللبنءنية بيروت مكءنء لالجتمءع، لضمءن مشءبركة 
، جميع قءدة التنظيمءت في هذا اللقء ، على أن يتم تطويع كل الخالفءت، من أجل إنجءز المصءلحة

 ، ومء تلته من تفءهمءت واتفءقيءت خءصة بهذا الشأن.2011وفقء التفءق المصءلحة الموقع عءم 
ويؤكد أحد مسؤولي التنظيمءت الذين حضروا اللقء  أن الوفد المصري وعد بءلتحرك في هذا الملف، 

، حيث إلنهء  الخالف، تقدم خالل األسءبيع الثالثة القءدمة” وبرقة مقءبرعءت“على أن يكون هنءك 
 يتوقع أن تكون جءهزة قبل نهءية الشهر الجءبري.

يشءبر إلى أن اللقء  الذي عقده الوفد المصري مع الفصءئل، ومن قبل اللقء  مع حركة حمءس، جرى 
خاللهمء التأكيد على ضروبرة االستمرابر في تفءهمءت التهدئة، باد أن نقل الوفد برسءلة التزام من 

 إسرائيل بتلك التفءهمءت.
ل الفلسطينية وحركة حمءس أكدوا من طرفهم على ضروبرة أن تتوقف إسرائيل عن سيءسة الفصءئ

في تطبيق بنود االتفءق الذي ينص على إنهء  حصءبر غزة وتحسين حيءة السكءن، ” التلكؤ والمنءوبرة“
 بدال من التملص من تنفيذ باض البنود.

لوقف تغول االحتالل اإلسرائيلي على وطلبت الفصءئل الفلسطينية من الوفد المصري بأن يتدخل بقوة 
، خصوصء باد أحداث الجماتين المءضيتين اللتين شهدتء ”سالح القنءصة“المتظءهرين من خالل 

سقوط شهدا ، وإصءبة عشرات المتظءهرين بءلرصءص الحي، وهي حوادث أكدت الفصءئل أنهء 
 ”.تشال الميدان، وتدفع للتصايد“

لسطينية وعدا من الوفد المصري بتسهيل عمليءت سفر المواطنين وخالل اللقء ، تلقت الفصءئل الف
الغزيين من مابر برفح، خالل برحالت الذهءب والاودة، خصوصء برحلة الاودة التي يحتءج فيهء 

 كيلومترا، تبدأ من قنءة السويس حتى مابر برفح. 350المسءفر إلى ثالثة أيءم لقطع مسءفة قدبرهء 
عنهء افتتءح نفقين تحت األبرض خالل األسءبيع القءدمة، من  ومن بين مقترحءت الحل التي كشف

التي تنقلهم بين ضفتي ” عبءبرة الفردان“أجل تسهيل حركة المسءفرين، بدال من تنقل المسءفرين على 
القنءة، والتي ينتظر عليهء المسءفرين في طءبوبر طويل قبل وصول دوبرهم، كذلك قدم الوفد المصري 

 فرين عبر مابر برفح.وعدا بزيءدة أعداد المسء
 10/9/2019القدس العربي، لندن، 
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 على خلفية اعتقال مواطنين أردنيين" إسرائيل"عم ان تستدعي سفير  .33
استدعت وزابرة الخءبرجية األبردنية، أمس )الثالثء (، السفير اإلسرائيلي في عمءن للمطءلبة  عمءن:

تهمء السلطءت اإلسرائيلية باد عبوبرهمء جسر بءإلفراج الفوبري عن اثنين من المواطنين األبردنيين اعتقل
 الملك حسين في المنطقة الفءصلة بين البلدين، حسبمء أوبردت وكءلة الصحءفة الفرنسية.

الوزابرة تامل من خالل جميع الوسءئل »وقءل النءطق بءسم الوزابرة السفير سفيءن القضءة، إن 
األبردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة عبد البءقي  الدبلومءسية والسيءسية والقءنونية المتءحة إلطالق سراح

في المنطقة الفءصلة بين « اللذين اعتقلتهمء السلطءت اإلسرائيلية باد عبوبرهمء جسر الملك حسين
 البلدين.

الوزابرة استدعت اليوم )أمس الثالثء ( السفير اإلسرائيلي )أمير ويسبرود( في عمءن »وأضءف أن 
، وإعالم الوزابرة بكل تفءصيل االعتقءل والتهم الموجهة إليهمء ومجريءت مطءلبًة بءإلفراج الفوبري عنهمء

 «.التحقيقءت وضمءن حقوقهمء القءنونية
 11/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 تشكيل تحالف وطني أردني شعبي لمجابهة "صفقة القرن" .34

تحءلف الوطني أكد المشءبركون في الملتقى األول لل -منير عبد الرحمن -"القدس" دوت كوم -عمءن
برة الوقوف صفًء واحدًا للتصدي لصفقة القرن، والتحرك و االبردني لمجءبهة صفقة القرن على ضر 

الارعي واإلسالمي بشكٍل جءدٍّ لمواجهة هذه الصفقة وإحبءطهء والتصدي الحءزم لكل مواقف التطبيع 
 الرسمية من قبل أي نظءم مع االحتالل اإلسرائيلي.

لتقى الذي اقيم، يوم، الثالثء ، بءلنقءلبءت المهنية االبردنية في عمءن بمشءبركة وأعلن المشءبركون في الم
حشد من األمنء  الاءمين لألحزاب والشخصيءت النقءبية والاشءئرية والوطنية وأعضء  مجلس النواب 
وقيءدات الحركة اإلسالمية، تشكيل نواة التحءلف الوطني لمجءبهة صفقة القرن، موجهين الدعوة للقوى 
سيءسية ومؤسسءت المجتمع المدني والرموز الوطنية لالنضمءم إلى هذا التحءلف الذي سيتحرك على 

 مختلف االصادة النيءبية والنقءبية والحزعية محليًء وعرعيًء ودوليًء للتصدي للصفقة.
كمء طءلب المشءبركون الحكومة بترجمة الال ات الملكية الثالث إلى قرابرات عملية لمجءبهة هذه 

فقة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حسءب األبردن كيءنًء وشعبًء، والمطءلبة بإغالق الص
سفءبرة اسرائيل في عمءن، وطرد السفير االسرائيلي واستدعء  السفير األبردني لدى تل ابيب ووقف كل 

ة والغمر من أشكءل التطبيع مع اسرائيل، وإلغء  اتفءقية الغءز وتنفيذ قرابر استاءدة أبرض البءقوبر 
 االحتالل االسرائيلي.
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وأكد المشءبركون في البيءن الختءمي الصءدبر عن الملتقى ضروبرة تشكيل حكومة إنقءذ وطني، تكون 
قءدبرة على مواجهة التحديءت الداخلية والخءبرجية، لتوحيد الموقف الرسمي مع الموقف الشابي، وعنء  

لألبردن عرعيًء وإسالميًء ودوليًء بءلتحرك نحو جبهة داخلية صلبة، والساي لتوسيع المجءل الحيوي 
 خيءبرات متنوعة، وتحءلفءت جديدة، لمواجهة األزمءت الداخلية والخءبرجية.

فيمء أكد برئيس كتلة االصالح بءلبرلمءن االبردني الدكتوبر عبد هللا الاكءيلة أن الصفقة ُولدت ميتة ولن 
على حسءب االبردن من خالل مشءبريع  يكتب لهء النجءح في هدفهء لتصفية القضية الفلسطينية

 اقتصءدية يتم التزيين لهء كاالج للحءلة اإلنسءنية التي يعيشهء الشاب الفلسطيني.
من جهته، أكد األمين الاءم لحزب جبهة الامل اإلسالمي مراد الاضءيلة أن الصفقة ال تاني نهءية 

ءمه السيءسي وتغيير الهوية السيءسية القضية الفلسطينية بحسب بل تمثل تهديدًا وجوديًء لألبردن، ونظ
 لألبردن.

وأضءف الاضءيلة: "التوحد أصبح فريضة للتصدي لهذا الخطر الداهم، وخءصة بين القوى السيءسية، 
 وهذا التحءلف منصة جديدة للجميع ليكون شريكَء للحفءظ على األبردن وحمءيته".

لس النقبء ، إن صفقة القرن المقصود وقءل نقيب المحءمين االبردنيين مءزن برشيدات، نءئب برئيس مج
بهء تصفية االمة الارعية، وليس المقصود فقط االبردن وفلسطين، وذلك بداية بقرابر نقل السفءبرة 

 .1995االمريكية للقدس الصءدبر عءم 
وتحدث بءسم الشخصيءت الوطنية الشيخ طالل المءضي، مؤكدًا أن مشءبريع التصفية ستتحطم على 

 ي الصءمد والمنءضل.صخرة الشاب الفلسطين
فيمء قءل أمين عءم حزب الحيءة د.عبدالفتءح الكيالني في كلمة بءسم تيءبر التجديد: إن صفقة القرن لم 
تبدأ اليوم، وإننء في مراحلهء االخيرة، واأُلمة الارعية ستدافع عن كرامتهء وعزتهء، وفي مقدمتهء الشاب 

 الفلسطيني.
صالحية امين عءم حزب المستقبل د.صالح القضءة: إن من جهته، قءل منسق تيءبر االحزاب اال

التصدي للصفقة يقوم على بركيزة داخلية هي "الوحدة الوطنية"، وإن هنءك خطة للامل على إضاءف 
الدولة، األمر الذي يتطلب إصالحءت سيءسية من خالل قءنون أحزاب وانتخءب يلبي الطموحءت، 

 ويوصلنء إلى برلمءن حقيقي.
 10/9/2019القدس، القدس، 
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 االلتزام األبدي تجاه فلسطين ..نصر هللا: ال خطوط حمراء إذا اعتدت "إسرائيل" على لبنان .35
جدد األمين الاءم لـ "حزب هللا" اللبنءني، حسن نصرهللا،  ،10/9/2019، فلسطين أون الينذكرت 

ن، مشدًدا على أنه "ال تأكيده أنه من حق اللبنءنيين الدفءع عن أبرضهم إذا اعتدت "إسرائيل" على لبنء
 خطوط حمرا  باد اليوم".

واستدبرك نصر هللا، في تصريحءت له بمنءسبة مراسم إحيء  ذكرى "موقاة كرعال "، بءلقول إن "كسر 
 ، علمًء أن إسرائيل ال تحترمه".1701الخطوط الحمر ال ياني التخلي عن القرابر 

خيرة لتغيير قواعد االشتبءك، هنءك آالف وأضءف: "اللبنءنيون أسقطوا المحءولة االسرائيلية األ
 الخروقءت لكن في النهءية هنءك خطوط حمرا ، وإبرسءل الُمسيرتين إلى الضءحية عدوان كبير علينء".

وتءبع نصرهللا: "برد المقءومة في الميدان عبر الحدود وبردهء اآلخر هو مء حصل أمس لجهة إسقءط 
 تهويل نحن نازز قوة الردع التي تحمي بلدنء".الطءئرة المسيرة في بلدة برامية، وبرغم كل ال

ولفت إلى أن "أحد مظءهر قوة المقءومة هو أن الادو ينشئ للمرة األولى حزامًء أمنيًء داخل األبراضي 
 كيلومتر". 5التي يحتلهء بامق 

وأبردف أن "لبنءن فرض نفسه على دول الاءلم، والكل اتصل به باد االعتدا  اإلسرائيلي األخير قبل 
 أثنء  برد المقءومة، ولم تبق دولة إال واتصلت بءلحكومة لتمنانء من الرد على الادوان اإلسرائيلي".و 

وعن أوضءع الفلسطينيين في لبنءن، أكد نصرهللا "االلتزام األبدي تجءه فلسطين قضيتنء المركزية برغم 
 كل األثمءن".

احد وماركة واحدة وسنبقى إلى وشدد في كلمته "إننء مع كل مقءومي ومنءضلي فلسطين في خندق و 
كمء جدد نصرهللا التأكيد على "االلتزام بحقوق الفلسطينيين في لبنءن التي  جءنب الشاب الفلسطيني".

 سندافع عنهء".
أعلن األمين الاءم لـ"حزب هللا" : بيروت ــ الارعي الجديد ،10/9/2019العربي الجديد، لندن، وأضءفت 

الثالثء ، أنه ال توجد خطوط حمرا  مطلقًء في الدفءع عن لبنءن ضد أي اللبنءني حسن نصر هللا، يوم 
اعتدا  إسرائيلي، محذبرًا من أن أي حرب على حليفته إيران ستؤدي إلى إشاءل المنطقة بكءملهء، كمء 

 أن من شأنهء أن تسفر عن "نهءية إسرائيل".
لضءحية الجنوعية لبيروت. وتأتي تصريحءت نصر هللا بمنءسبة إحيء  الحزب ذكرى عءشوبرا  في ا

وقءل عبر شءشة عمالقة، إن لبنءن والشاب اللبنءني يحتفظءن بءلحق في الدفءع عن البلد في مواجهة 
 أي اعتدا  إسرائيلي.

وأضءف: "نحن نرفض أي مشروع حرب على الجمهوبرية اإلسالمية في إيران ألن هذه الحرب 
ن حرعًء على كل محوبر المقءومة". وأضءف: "نكّربر ستشال المنطقة وتدمر دواًل وشاوعًء وألنهء ستكو 
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موقفنء كجز  من محوبر المقءومة، لسنء على الحيءد ولن نكون على الحيءد في ماركة الحق على 
البءطل"، وتءبع: "هذه الحرب المفترضة ستشكل نهءية إسرائيل وستشكل نهءية الهيمنة والوجود 

فترضون أن أي حرب مقبلة ستقضي على المقءومة األميركي في منطقتنء"، قءئاًل: "على الذين ي
 ومحوبرهء، أقول لهم إنهء ستكون حرب نهءية إسرائيل".

 
 وزراء الخارجية العرب: تصريحات نتنياهو تنسف أسس عملية السالم .36

دان وزبرا  الخءبرجية الارب، بشدة، إعالن برئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيءمين : بترا –القءهرة 
 إلى السيءدة اإلسرائيلية. 1967ته ضم أبراٍض من الضفة الغرعية المحتلة عءم نتنيءهو، ني

واعتبر الوزبرا  في بيءن صدبر عن اجتمءع طءبرئ لوزبرا  الخءبرجية الارب عقب ختءم الدوبرة الاءدية 
لمجلس الجءماة الارعية على المستوى الوزابري في القءهرة، اليوم الثالثء ، أن هذا اإلعالن  152الـ

تطوبرًا خطيرًا وعدوانًء إسرائيليًء جديدًا بإعالن الازم انتهءك القءنون الدولي وميثءق األمم المتحدة يشكل 
 .338و 242وقرابرات الشرعية الدولية ذات الصلة بمء فيهء قرابري مجلس األمن 

واعتبر مجلس الجءماة الارعية، أن هذه التصريحءت إنمء تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية 
 وتنسف أسسهء كءفة. السالم

وأعلن عزمه متءباة هذه التصريحءت الادوانية اإلسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، واالستاداد 
التخءذ كءفة اإلجرا ات والتحركءت القءنونية والسيءسية للتصدي لهذه السيءسة اإلسرائيلية أحءدية 

 الجءنب.
ج وتداعيءت هذه التصريحءت الخطيرة غير وحمل وزبرا  الخءبرجية الارب، الحكومة اإلسرائيلية نتءئ

القءنونية وغير المسؤولة، مؤكدًا تمسكه بثوابت الموقف الارعي الداعم لحقوق الشاب الفلسطيني 
المشروعة وغير القءبلة للتصرف بمء فيهء حق تقرير المصير وإقءمة دولة فلسطين المستقلة على 

الشرقية وحق الالجئين بءلاودة والتاويض  وعءصمتهء القدس 1967خطوط الرابع من حزيران عءم 
 وفقء لقرابرات األمم المتحدة ومبءدبرة السالم الارعية.

 11/9/2019الدستور، عم ان، 
 

 أبو الغيط: استمرار التصرفات االسرائيلية الهوجاء يهدد بإشعال المنطقة .37
و الغيط اليوم الثالثء  حذبر األمين الاءم لجءماة الدول الارعية أحمد أب -"القدس" دوت كوم -القءهرة

من أن استمرابر التصرفءت االسرائيلية الهوجء  يهدد بإشاءل المنطقة بصوبرة لن تكون في صءلح أمن 
 أو استقرابر أي طرف.
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وقءل أبو الغيط، خالل افتتءح أعمءل مجلس جءماة الدول الارعية على مستوي وزبرا  الخءبرجية 
الحءلية غطء  سيءسيًء توفره لهء الواليءت المتحدة، بمء  بءلقءهرة اليوم، إن "لدى إسرائيل في اللحظة

يمكنهء من االعتدا  على األبراضي الارعية في باض دول المنطقة كمء شهدنء خالل األسءبيع 
 المءضية، إنه نوع من اللاب بءلنءبر وسلوك استاراضي ال غرض من وبرائه إال الدعءية االنتخءبية".

" لقد كءنت السنوات الثالث المءضية  قضية الفلسطينية، قءئال:وحذبر أبو الغيط من خطة لتصفية ال
زمنًء ضءئاًء بءلنسبة للقضية الفلسطينية.. فبداًل من أن ننخرط في عملية سلمية جءدة وفق مرجعيءت 
واضحة، وجدنء أنفسنء ندوبر في حلقءت مفرغة من انتظءبر خطط ُيالن عنهء وبرؤى يجري التبشير بهء، 

ألبرض ال يبشر بخير أو يدعو للتفءؤل ... إن الخطة الوحيدة التي نراهء ُتنفذ اليوم بينمء الواقع على ا
 لألسف هي خطة تصفية القضية والتضييق الشديد على أصحءبهء".

" تنطلق هذه الخطة من برؤية مقلوعة للوضع مفءدهء بأن المشكلة تكمن في الشاب : وأضءف
 في واقع االحتالل نفسه". الخءضع لالحتالل، ال في القوة القءئمة به، أو

"وهكذا يتصوبر أصحءب هذه الرؤى أن الضغوط على الفلسطينيين والتضييق عليهم، كفيلٌة  وتءبع:
وهو -بحملهم على القبول بمء لم يقبلوا به في السءبق.. وعوضًء عن الامل على إنهء  االحتالل 

بتقويض أبركءنهء الرئيسية يصر باض األطراف على ماءلجة القضية  1967جوهر النزاع منذ عءم 
 التي تحظى بإجمءع دولي".

"لقد مرَّ مء يقرب من الاءمين على اعتراف الواليءت المتحدة بءلقدس عءصمة  ومضى بءلقول:
إلسرائيل.. فكم من الدول حذت حذوهء؟.. دولة أو دولتءن.. إن اإلجمءع الدولي ال زال براسخًء في 

ضية من قضءيء الحل النهءئي، ال يجري حسمهء بءإلعالنءت شأن كون القدس الشرقية أبرضًء محتلة وق
 األحءدية وال بنقل السفءبرات والمكءتب التمثيلية إليهء".

واشءبر إلى أن الواليءت المتحدة قطات تمويلهء عن وكءلة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
إلى أن واشنطن تحءول اليوم أن  الفلسطينيين )األونروا( فتداعت الدول لسد الفجوة التمويلية، الفتء

 .1949تلتف على التفويض الممنوح للوكءلة بموجب قرابر دولي صءدبر عءم 
"يقيني أن التصويت على تجديد التفويض في شهري تشرين ثءن /نوفمبر وكءنون أول/ ديسمبر  وقءل:

فلسطيني، أو  مليون  5بر5القءدمين سياكس اإلجمءع الاءلمي الرافض إلنهء  دوبر الوكءلة في إعءشة 
 التالعب بصفة الالجئ لتفريغ قضية الالجئين من مضمونهء".

أكد وزير الخءبرجية الاراقي محمد علي الحكيم أن الظروف الماقدة التي تمر بهء المنطقة بدوبره، 
 موقف الاراق  علىالارعية بجب اال تنسينء قضية الارب المركزية وهي قضية فلسطين، مشددا 
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 الشاب الفلسطيني واقءمة دولته المستقلة.الثءبت لدعم حقوق 
 10/9/2019القدس، القدس، 

 
 لوقفة أكثر جدية الى جانب القضية الفلسطينيةالصومال تدعو الدول العربية  .38

دعء وزير الشئون الخءبرجية والتاءون الدولي الصومءلي أحمد عيسى عوض" برئيس الدوبرة السءبقة 
ة الى جءنب القضية الفلسطينية، محذبرا من "زوالهء اذا لم للمجلس " الدول الارعية لوقفة أكثر جدي

 نكن جءدين في دعمهء وستكون النتيجة ال يحمد عقبءهء".
مؤكدا على ضروبرة إنهء  االحتالل  وقءل عيسى إن القضية الفلسطينية ستظل على برأس أولويءتنء،

دا ات اسرائيلية وضمءن حق الشاب الفلسطيني، محذبرا ممء يتارض له المسجد االقصى من اعت
 متكربرة فضال عن مء يتارض له الشاب الفلسطيني من هدم البيوت وتهجير االهءلي.

 10/9/2019القدس، القدس، 
 

 ألطراف المعنية بأزمة قطاع غز  وبينها السلطة ومصر وحماسا العمادي ينتقد .39
األطراف ذات الاالقة برئيس اللجنة القطرية إلعءدة إعمءبر قطءع غزة، محمد الامءدي،  هءجمبرام هللا: 

، وقءل إنهمء يستفيدان مءليًء من «حمءس»مصر وحركة السلطة الفلسطينية و  بغزة بمء في ذلك
مليون دوالبر  45غزة تستوبرد منتجءت بمبءلغ تصل إلى »البضءئع التي تدخل إلى قطءع غزة. وقءل: 

يون دوالبر منهء مل 15المخءبرات المصرية تحصل على »، مضيفًء أن «شهريًء من مصر لوحدهء
مليون دوالبر أخرى من الضرائب المفروضة عليهء، والبءقي هو  12عمولة، وحمءس تحصل على 

 «.القيمة الفالية لتلك البضءئع
الشاب الفلسطيني في غزة هو الضحية الحقيقية للحصءبر »وهءجم الامءدي السلطة كذلك، وقءل إن 

نه يشار بحءلة من التشءؤم بسبب أن كثيرًا من ولفت إلى أ«. والتفتت السيءسي الفلسطيني الداخلي
 الجهءت واألحزاب محليًء وفي المنطقة يستفيدون مءليًء وسيءسيًء من إبقء  غزة في حءلة من النسيءن.

وبرأى أن الوضع في غزة يشبه برجاًل يسير على حبل مشدود، ويحءول الحفءظ على توازنه وعدم 
غزة هي مكءن »ون أن يفقدونه توازنه ويسقط. وتءبع أن السقوط، بينمء الجميع يسخرون منه ويحءول

يحءول فيه اإلسرائيليون والمصريون والسلطة الفلسطينية وحمءس والفصءئل الفلسطينية األخرى 
 «.تقويض باضهم من أجل الحصول على الحكم

الوضع ماقد لدبرجة أنه في المستقبل القريب، ال أعتقد أنه ستكون هنءك »وأضءف الامءدي أن 
 «.مصءلحة بين حمءس وفتح أو سالم بين إسرائيل والفلسطينيين
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وأكد الامءدي في تصريحءته أن قطر تتمتع باالقءت ممتءزة مع اإلسرائيليين والفلسطينيين، مبينًء أن 
في باض « موجءت عنف»وجود الطرف القطري سّهل الهدو  على الحدود مع غزة برغم اندالع 

 األحيءن.
لصءلح وقود محطة  10مليون دوالبر شهريًء في غزة؛ منهء  30القطرية تنفق وأشءبر إلى أن اللجنة 

 ألف عءئلة، والبءقي لتمويل مشءبريع اقتصءدية صغيرة. 100دوالبر ألكثر من  100كهرعء  غزة، و
 200وعشأن ماءنءة سكءن غزة مع الكهرعء ، أوضح أن مء يتوافر من كمية كهرعء  يصل إلى نحو 

من خالل الخطوط اإلسرائيلية ومحطة الكهرعء ، مشيرًا إلى مفءوضءت تجري مع ميغءواط يتم توفيرهء 
كيلوواط. وأوضح الامءدي أن ذلك من شأنه أن  161شركة إسرائيل للكهرعء  لمد القطءع بخط كهرعء  

يزيد من كمية الكهرعء  المتوفرة، وزيءدة إمدادات الطءقة للسكءن لكن بقدبر تستطيع تحّمله البنية 
 ة المحدودة لشبكة الكهرعء  في غزة.التحتي

   11/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

هوتع حول ضم مستوطنات الضفة" إعالن نتنياهو"السعودية تدين  .40  باطال  جملة وتفصيال   د 
الريءض: أعلنت الساودية، عن إدانتهء وبرفضهء "القءطع" لمء أعلنته برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين 

 ته ضم أبراض من الضفة الغرعية المحتلة.نتنيءهو، حول ني
وقءل الديوان الملكي الساودي في بيءن نشرته وكءلة األنبء  الساودية )واس(: "تالن المملكة الارعية 

إذا فءز  –الساودية عن إدانتهء وشجبهء وبرفضهء القءطع لمء أعلنه برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي عن نيته 
م وتاتبر أن هذا اإلجرا  1967الضفة الغرعية المحتلة عءم  ضم أبراض من -بءالنتخءبءت القءدمة 
 ."بءطاًل جملة وتفصيالً 

ودعت الساودية إلى عقد اجتمءع طءبرئ لمنظمة التاءون اإلسالمي على مستوى وزبرا  الخءبرجية 
لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عءجلة ومء تقتضيه من مراجاة المواقف تجءه إسرائيل 

 اإلعالن والتصدي له واتخءذ مء يلزم من إجرا ات.بهدف مواجهة هذا 
 10/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
د نتانياهو ضم  أراض من الضفة الغربية .41  قطر تدين "بأشد العبارات" تعه 

دانت قطر بـ"أشّد العبءبرات" تاّهد برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي -)أ ف ب(  -"القدس" دوت كوم -الدوحة
ثء  ضّم منطقة غوبر األبردن في الضفة الغرعية المحتّلة إلى الدولة الابرية إذا مء بنيءمين نتءنيءهو الثال
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أيلول/سبتمبر الجءبري، محّذبرة من أّن المضّي في هذه السيءسة "سيقضي تمءمًء  17أعيد انتخءبه في 
 على فرص السالم المنشود".

ات إعالن" نتءنيءهو وتاتبره وقءلت وزابرة الخءبرجية القطرية في بيءن "تدين دولة قطر بأشّد العبءبر 
"امتدادًا لسيءسة االحتالل القءئمة على انتهءك القوانين الدولية وممءبرسة كءفة األسءليب الدنيئة لتشريد 

 الشاب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخالق أو ضمير".
 11/9/2019القدس، القدس، 

 
 الضفة الغربيةات مستوطن تركيا تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم .42

ستنكر وزير الخءبرجية التركي مولود تشءووش أوغلو تصريح ا -)د ب ا( -"القدس" دوت كوم -انقرة 
برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي نتنيءهو بخصوص ضم مستوطنءت الضفة الغرعية "المحتلة" إلسرائيل، 

 ماتبرًا إيءهء وعدًا انتخءبيًء بدولة فصل عنصري.
لثالثء  في تغريدة على تويتر، أن "الوعد االنتخءبي لنتنيءهو الذي يواصل وأضءف تشءووش أوغلو، ا

إبرسءل برسءئل غير شرعية وغير قءنونية وعدوانية قبيل االنتخءبءت يأتي في سيءق دولة أبءبرتءيد 
بحسب  عنصرية"، كمء شدد تشءووش أوغلو على مواصلة تركيء الدفءع عن كءمل حقوق الفلسطينيين،

 "التركية. "تي أبر تي  قنءة
 11/9/2019القدس، القدس، 

 
 " في دبي2020تؤكد مشاركتها با"إكسبو  "إسرائيل" .43

" 2020كشفت إسرائيل يوم الثالثء  عن شريط مصوبر للجنءح الذي تنوي إقءمته في مارض "إكسبو 
 في دبي، والذي ياتبر أول جنءح إسرائيلي في دولة عرعية.

فة "يدياوت أحرونوت"، فقد كشفت إسرائيل ألول مرة، " الابري، التءبع لصحيXnetوعحسب موقع "
" في دبي، الجنءح اإلسرائيلي التي ستارضه في 2020يوًمء على افتتءح مارض "إكسبو  172وقبل 

 المارض من خالل فيديو.
وأضءف الموقع ان الجنءح قد يكون ذا أهمية كبيرة لزوابر المارض، ليس بءلضروبرة بسبب هندسته 

ه، ولكن بسبب الحسءسية السيءسية والفضول اللذين يرافقءن افتتءح الجنءح المامءبرية وتصميم
 اإلسرائيلي في دولة عرعية.

 10/9/2019األيام، رام هللا، 
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 من "دولة واحد " تتحلل فيها "هوية إسرائيل"يحذر دينيس روس  .44
س بروس" المباوث "ديني قءلفي مقءل له نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثالثء ، : عدنءن أبو عءمر

األمريكي السءبق لاملية السالم، إن حل الدولة الواحدة "سيبقى صءحب الفرصة القءئمة"، في ظل 
 وأضءف غيءب آفءق تحقيق حل الدولتين، حتى وإن تشكلت حكومة إسرائيلية من اليسءبر والوسط.

فءصل في الضفة ، أن "استمرابر إسرائيل في إقءمة التجماءت االستيطءنية شرق الجدابر الموضحءً 
 الغرعية ياني أنهء في المستقبل ستكون عءجزة عن االنفصءل عن الفلسطينيين".

وختم بءلقول "يجب أن نارض أمءم المرشحين لتولي برئءسة الحكومة اإلسرائيلية سؤالين بسيطين: مء 
بيق هي السيءسة التي سوف تتباونهء لمنع تحول إسرائيل إلى دولة واحدة لشابين، وكيف يمكن تط

 هذه السيءسة؟".
 11/9/2019، "21موقع "عربي 

 

 
 ي لهاوزن قانون غوتيريش: تصريحات نتنياهو بضم غور األردن والبحر الميت ال .45

ضم منطقة حول  قءل األمين الاءم لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن تصريحءت نتنيءهووكءالت: 
الاءمة "ال تسءعد في جهود إحالل  غوبر األبردن وشمءل البحر الميت في حءل فوزه بءالنتخءبءت

صرح ستيفءن دوجءبريك في حين السالم بءلمنطقة، وتفتقر إلى أي وزن قءنوني حسب القءنون الدولي"، 
المتحدث بءسم األمين الاءم األممي أن "الخطوة سيكون لهء تداعيءت مدمرة على أي احتمءل لاودة 

 المفءوضءت، والسالم اإلقليمي، وصلب حل الدولتين".
، وقءلت في تصريحءت تلفزيونية نتنيءهوكمء دانت وزيرة الخءبرجية السويدية الجديدة آلن لندا إعالن 

 مخءلفة للقءنون الدولي. هإن االتحءد األوبروعي والمجتمع الدولي يريءن في حديث
 11/9/2019، الجزير  نت، الدوحة

 

  قضية الالجئين الفلسطينيينلنزع الشرعية عن  ونرواكرينبول: هناك حملة غير مسبوقة ضد األ  .46
أكد بيير كرينبول المفوض الاءم لوكءلة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  قنء: -القءهرة 

لمجلس الجءماة الارعية على  152في الجلسة االفتتءحية للدوبرة الـ تهفي كلم الفلسطينيين األنروا
أخرى، تبرعءت سخية لألونروا في عءم المستوى الوزابري، أن دولتي قطر والكويت قدمتء ضمن دول 

ونبه إلى أن هنءك حملة غير مسبوقة ضد الوكءلة لنزع الشرعية عن قضية الالجئين  .2018
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الفلسطينيين، داعيء إلى الامل من أجل تجديد سهل لوالية األونروا من جءنب الجمعية الاءمة لألمم 
 المتحدة.

ة حل الدولتين، ومبءدبرة السالم الارعية، وشدد إن الهجمءت على الوكءلة تهدف لمحو فكر ضءف وأ
على أن الوقوف بجءنب "األونروا" في القدس هو أمر في غءية األهمية، وهو مقيءس أسءسي لحمءية 

 الكرامة اإلنسءنية والحفءظ على االستقرابر.
 10/9/2019، الشرق، الدوحة

 
 : غرينبالت أفشل وسيط أمريكي لعملية التسويةكاتب إسرائيلي .47

وصفت الكءتب اإلسرائيلي ليئوبر الهروس المباوث األمريكي للشرق األوسط جيسون  نءصرة:ال
، إن "الفلسطينيين واإلسرائيليين لهوقءل، في مقءل  غرينبالت، بـ"أفشل وسيط أمريكي لاملية التسوية".

، فقد عمل يودعون غرينبالت، الذي لم يقم بمهمته المطلوعة للتوسط بينهمء، وعدال من تهدئة األجوا 
وختم بءلقول إنه "ال أحد يالم األسبءب الحقيقية الستقءلة غرينبالت،  على تصايد األزمة النءشبة".

لكنهء شءهد جديد على غيءب جدوى صفقة القرن، وسنرى هل تكون مغءدبرته عءمال إيجءبيء، أم أن 
 كوشنير وديفيد فريدمءن سيواصالن ذات الطريق البءئس".

 10/9/2019، فلسطين أون الين
 

 تقرير أممي: االقتصاد الفلسطيني على وشك االنهيار .48
إحكءم قبضة "، من أن "أونكتءد"حّذبر تقرير لمؤتمر األمم المتحدة للتجءبرة والتنمية : )وكءالت(

في المئة بين  6االحتالل اإلسرائيلي، وخنق اقتصءد غزة، وتراجع المنح والمسءعدات الخءبرجية بنسبة 
، كءنت سببًء وبرا  انهيءبر وشيك "الحءلة األمنية، وأحدثهء أموال المقءصة ، وتدهوبر2018و 2017

 .الفلسطيني لالقتصءد المحلي
 11/9/2019، الخليج، الشارقة

 
 بينها "حماس" والجهاد"من شخصية ومنظمة بتهمة "اإلرهاب"  200واشنطن تفرض عقوبات على  .49

كيين مءيك بومبيو وستيفن منيوشن، يمر نة األاعقد وزيرا الخءبرجية والخز  :سايد عريقءت–واشنطن
كي دونءلد ترامب "أصدبر مرسومًء تنفيذيًء لمكءفحة يمؤتمرًا صحءفيًء، أعلنء فيه أن الرئيس األمر 

وقءل بومبيو إن المرسوم خطوة مهمة "تشمل شخصيءت من  شخصية ومنظمة". 200اإلبرهءب يطءل 
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و"حمءس" ومن الجهءد اإلسالمي الفلسطيني داعش والحرس الثوبري اإليراني ومن حزب هللا اللبنءني 
 غرب أفريقيء، وطءلبءن بءكستءن".-وواحد من داعش

 10/9/2019، القدس، القدس
 

مت حماس للعمل الوطني الفلسطيني؟! .50  ماذا قد 
 سءبري عرابي
َكَتَب أساد أبو خليل، على صفحته في الفيسبوك: "ال نستطيع أن ننكر إسهءمءت "حمءس" في الامل 

لفلسطيني: هي أّول من أدخل الكراهية الدينّية ضّد المسيحيين، والتحريض المذهبي ضّد الوطني ا
الشياة، واالستشهءد بءلبرتوكوالت المزّيفة ضّد اليهود". إذن، فإّن األكءديمي األمريكي/ اللبنءني، 

ن دبراسءته اليسءبرّي المؤّيد للمقءومة، والذي ُياّرف نفسه بـ"الارعي الغءضب"، وَيْاِرْفه الباض م
وكتءبءته، وَيْاِرْفه األكثرون من قنءة الجزيرة في مرحلة سءبقة؛ قبل أن يكتشف فجأة "اتجءهءت القنءة 
ومموليهء"! وعاد أن بَحث عن إسهءمءت حمءس في الامل الوطني الفلسطيني؛ بْحث المثءبر عن إبرة 

 ية!في كومة قّش، لم يجد لهء من إسهءمءت سوى مء ذكره، على سبيل السخر 
ولو سّلمنء جدال أّن حمءس قد أدخلت إلى الثقءفة الفلسطينية مء زعمه "الثوبري البءكونيني"، فالينء أن 
نفّكر في مءهية ذلك اآلدمّي الذي لم يستطع أن يرى في حركة قّدمت آالف الشهدا  واألسرى 

نتفءضة األولى، والجرحى.. سوى مء ذكر، وكءنت الانصر الفءعل األهّم إلى جءنب حركة فتح في اال
والفءعل األهّم واألكثر إثخءنء في االحتالل في االنتفءضة الثءنية، من بين جملة الفءعلين في تلك 
االنتفءضة، والذي حّول قطءع غّزة إلى قءعدة للمقءومة يامل فيهء الجميع بمء في ذلك أشّد مخءلفي 

على حركة فتح، ثم خءضت باد الحركة فكرّيء من الفصءئل الفلسطينية، وحّتى مجموعءت محسوعة 
ذلك الاديد من الماءبرك الضخمة، والمواجهءت المفتوحة. وهي التنظيم الفلسطيني األكثر محءولة 
على اإلطالق الختراق الواقع في الضّفة الغرعية، وللدفع نحو استئنءف الامل المقءوم فيهء. وعلينء أن 

حركة، وَتَفرَّد بءلمشهد مشروع التسوية بوقءئاه نتخيل باد ذلك المشهد الفلسطيني لو لم توجد هذه ال
وخطءبءته، في مقءبل عجز بقية فصءئل الحركة الوطنية عن منءفسته أو مواجهته أو فرض توازن 

 ماه!
بءلرغم من ذلك كّله، فإّن أبو خليل، وكاءدته بين فترة وأخرى، ال يرى فيمء قّدمته حمءس سوى مء 

الشياة واليهود، وهو مء يدعو للتفكير في هذا الاطن المركب تخّيله من تحريض على المسيحيين و 
في برؤيته ومخّيلته. فمن جهة؛ تخّيل مء ال وجود له في الواقع، ومن جهة أخرى؛ افترض أّن هذا 
المتخّيل هو الوحيد الذي قّدمته حمءس للامل الوطني الفلسطيني، مع أّنهء، وعءعتبءبرهء عنصرا في 
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مت مء لم يقّدمه أحد في اإلقليم، بءلنظر إلى ظروفهء وممكنءتهء، التي هي مقءومة الفلسطينيين، قدّ 
 ظروف الفلسطينيين وممكنءتهم.

يحءول أبو خليل أن ُيظهر دائمء أّن مء يجماه بءآلخرين هو فلسطين، فهي نءفذته التي يرى منهء 
دي من األيديولوجيءت التي الاءلم، ومعيءبره الذي يحءكم اآلخرين إليه، وعءلتءلي فيفترض أّن موقفه النق

يخءلفهء، ومء يّتصل بذلك من سيءسءت، لن يطغى على القءسم الذي يجماه بءآلخرين، وهو فلسطين، 
وعهذا يمكن تفسير انحيءزه لحزب هللا، ولكن هذا المعيءبر يتاّطل، وهذه النفءذة ُتغلق، والقءسم ينمحي 

 حركة تدعو للكراهية، وليس من تفسير لهذا تمءمء، مء دام األمر متاّلقء بحمءس، حتى ال ُترى إال
س على الكراهية، سوى مرّكب من الحقد الطءئفي  التجّني المكشوف، أو الجهل بءلحركة والمؤسَّ
واأليديولوجي، الذي يّتجه عءدة للبيئة الفكرية والدينية التي نبتت فيهء حمءس ال أكثر، هذا فضال عن 

 م، وإذا به خّفة عقل خءلصة.التذاكي السمج الذي يتوّهم خّفة الدّ 
هذا التجّني يقود لمقءبرنءت ال نرغبهء، بيد أّنه ال بّد منهء، فليس في قيءدات حمءس من لقبه آية هللا، 
وحجة اإلسالم والمسلمين، وثقة اإلسالم، وليست لديهء أّي منءسبءت دينية زائدة على مء لدى 

برقة لاموم المسلمين، سوا  في الشاءئر الدينية أو الفلسطينيين وعموم المسلمين، وال ماءلم هوّية مفء
المظءهر الفردية والجمءعية، وعءستثنء  المنءسبءت المتاّلقة بشخص النبي، صلى هللا عليه وسلم، 
والذي هو نبّي المسلمين كّلهم، كمولده وهجرته وذكرى اإلسرا  والماراج، وهي منءسبءت يحييهء 

ءلّيءتهء أو خطءبءتهء احتفء  خءّص بشخصّيءت تءبريخية دون النبّي الفلسطينيون كّلهم، وال يوجد في فا
ممء يمكن أن ينبني عليه هوّية خءّصة، تفءبرق بهء أكثر المسلمين، أو عموم الفلسطينيين. وحمءس 
كمء هو مالوم ال تنءدي بءلثأبر إال من االحتالل، وليست هذه فضيلة حمسءوية، بقدبر مء هي نبت 

 التي ُوجدت فيهء هذه الحركة، وهي بيئة غير طءئفية أصءلة. طبياي منبثق عن البيئة
هذه الحركة هي حركة شابّية كبيرة، ال تتبنى في منءهجهء التثقيفية المركزية ثقءفة طءئفّية أو ِفَرقّية 
أو مذهبية، بءعتبءبر أّن منبتهء وعيئتهء ال يتسمءن بءلوعي الطءئفي، وانتمءئهء إلى تيءبر تجمياي في 

ومشروعه. وطءباهء الشابي ُيضِاف من صالبتهء األيديولوجية لصءلح فكرة المقءومة  أصل خطءبه
والمشروع السيءسي، ولكنه من جهة أخرى، ُيسّهل مروبر أفكءبر من اّتجءهءت إسالمية شّتى، ال سيمء 
في زمن االنفجءبر الفضءئي وثوبرة التكنولوجيء، وصاود الخطءب الطءئفي باد احتالل الاراق، والثوبرة 
السوبرية. وال شّك في أّن حركة شابية كهذه، تتاّدد فيهء المواقف إزا  شّتى الموضوعءت، وال يمكن 
والحءل هذه القول إّن موقفء ألستءذ جءماي، أو خطيب جماة، أو نءشط إعالمي محسوب عليهء.. 

 مثلة ال ُتحصي!ُياّبر عنهء بءلضروبرة، وإال فغيرهء ممن يتسم بءلبنية الطءئفية أصءلة أولى بذلك، واأل
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وأّمء أسطوبرة إدخءل الكراهية ضّد المسيحيين، فكذبة مكشوفة، كءن ينبغي أن يخجل من تردادهء 
صءحبهء وهو يكّربرهء. وضرب األمثلة لتفنيد ذلك مايب، إذ األصل أن الفلسطينيين شاب واحد في 

وال ممءبرستهء السيءسية،  مواجهة االحتالل. وعلى أّي حءل، فال خطءب حمءس، وال أدبّيءتهء الداخلية،
تتضمن أي بّث للكراهية ضّد المسيحيين، وعلى الاكس من ذلك؛ ترتبط الحركة باالقءت وثيقة 
بءلاديد من الرموز المسيحية، وتحظى بأصوات مسيحية وافرة في االنتخءبءت الطالبية، وكذا األمر 

الذي يفتال اتهءمء من هذا في مء خءضته من انتخءبءت تشريعية ومحلية. وفي مقءبل ذلك، فإّن 
القبيل ال مصداق له في الواقع.. يثير فتنة طءئفية في بلد ال يارف هذه الفتن أصال، وعءستثنء  

 حجءب المواقف المسبقة، ال يبدو أن ألساد أبو خليل مء يستند إليه في إثءبرة هذه األكءذيب!
أن ميثءق حمءس التأسيسي كءن تبقى حكءية بروتوكوالت حكمء  صهيون، فال يمكن ألحد أن يزعم 

متقّدمء في خطءبه، أو مستفيدا بشكل واضح من إبرث الحركة الوطنية الفلسطينية، بل تضّمن ميثءقهء 
أخطء  فءدحة، سبق لي الحديث عنهء في مقءالت وعرامج تلفزيونية، بيد أّن دبراسة تءبريخ الحركة، 

لخطءب الشابي الفلسطيني الذي وسم لغة ومارفة الظروف والمالبسءت التي ُكتب فيهء الميثءق، وا
الميثءق، ُيخّفف من تحميل الحركة تباءت باض مضءمينه ومفرداته، ال سيمء وأّنهء تجءوزته في 
ممءبرستهء وخطءبهء وأدبّيءتهء سرياء، باد فترة وجيزة على انطالقتهء، وقبل إطالق وثيقتهء األخيرة 

داتهء بءلنقد والمراجاة، وال نحسب أن عءلمء في السيءسة باقود. وقد تنءول ذلك الميثءق الاديد من قيء
عءمء، في  32واالجتمءع يغفل عن مثل هذه الحيثيءت، ليختصر حركة كبيرة، مضى من عمرهء 

 جزئية عءلقة في تءبريخهء القديم، تجءوزتهء باد شهوبر ال باد سنوات!
قديم ألمينه الاءم الحءلي يقول وال أظّن أن أساد أبو خليل مثال يختصر تءبريخ حزب هللا في خطءب 

فيه: "ومشروعنء الذي ال خيءبر لنء أن نتبنى غيره؛ كوننء مؤمنين عقءئديين.. هو مشروع الدولة 
اإلسالمية وحكم اإلسالم، وأن يكون لبنءن ليس جمهوبرية إسالمية واحدة، وإنمء جز  من الجمهوبرية 

 لحق الولي الفقيه اإلمءم الخميني".اإلسالمية الكبرى التي يحكمهء صءحب الزمءن ونءئبه بء
وبرغم اعتقءدي أّن الحزب لم يتغّير من جهة إيمءنه بهذه الفكرة التأسيسية، إال أّن اختزاله فيهء ضرب 
من التجّني الذي يمءبرسه أبو خليل على حمءس، كمء أّنه من التجّني مثال وسم عالقة الحزب بءليسءبر 

 فيمء مضى، وهكذا! بءالغتيءالت التي طءلت مثقفين يسءبريين
ال شّك في أّن حمءس ليست حركة تقءوم االحتالل فحسب، وإّنمء لديهء مضءمين فكرية وخيءبرات 
سيءسية وطرائق إدابرية تستحّق االختالف والنقد. بيد أّن هذا ليس شأنهء وحدهء، ومن التجّني الشديد 

غيرهء ممن ُيطمس أّي جءنب  تلخيصهء فيمء نخءلفهء فيه فقط، ومن التنءقض ماءملتهء كذلك بخالف
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محّل إشكءل فيه لصءلح صوبرته المقءِومة، فكيف إذا كءن هذا التجّني مؤّسس على الكذب األصلع، 
 ثم يتكربر مّرات دون حيء ؟!

سبق لي الرّد على أبو خليل في مقءلة طويلة قبل سنوات على االتهءمءت ذاتهء، وإذا كءن الرجل 
أبى التاّلم، والسبب على األبرجح؛ ذلك الامى األيديولوجي الذي ال ينّم جءهال فيمء يتكّلم عنه، فإّنه ي

أبدا عن كون فلسطين هي النءفذة والمعيءبر، وينبغي أن تكون فلسطين، والحءل هذه، هي البءعث 
على الرّد، إذ ال يهّمنء من حمءس إال القدبر الجّيد الذي فيهء ويمكن المراكمة عليه، أّمء نفيه وطمسه 

 ب، وفضال عن كونه فاال ذميمء، فإّنه ال يفيد إال أعدا  فلسطين.بءألكءذي

 10/9/2019، "21موقع "عربي 

 

 االنتخابات اإلسرائيلية والمؤامر  على الحقوق الفلسطينية .51
 سري القدوة
إن سلطءت االحتالل الاسكري االسرائيلي تمءبرس وتكثف من أنشطتهء االستيطءنية وتسءبرع وتسءبق 

براضي الفلسطينية خالل عملية االنتخءبءت التى اصبحت قءئمة على سرقة الحقوق الزمن لمصءدبرة األ
الفلسطينية، في ظل استمرابر انتهءك صءبرخ للقوانين الدولية والقرابرات الصءدبرة عن مجلس األمن 

وغيرهء من القرابرات، إضءفة إلى استمرابرهء في هدم المنءزل كمء حدث في منطقة  2334خءّصة قرابر 
بءلقدس، واالقتحءمءت المتكربرة لبءحءت المسجد األقصى، وهو مء ُياّد استفزازا للمشءعر صوبر بءهر 

الدينية للفلسطينيين وإطبءق الحصءبر الخءنق على غزة ومضءعفة ماءنءة المدنيين هنءك، مستغلين 
لية بذلك الحملة االنتخءبية بين مختلف االحزاب االسرائيلية حيث يدفع فءتوبرة االنتخءبءت االسرائي

الشاب الفلسطيني وكل ذلك يتمءشى مع االهداف الخبيثة لالحتالل الداعم االسءسي الستمرابر اعمءل 
القمع والانف فى المنطقة، فحكومة االحتالل ال تمءبرس الديمقراطية من خالل االنتخءبءت االسرائيلية 

ستيطءنية والساى بل تمءبرس االستيطءن وان االنتخءبءت لديهم اصبحت فرصة الستمرابر االنشطة اال
لضم الضفة الغرعية وشرا  االمن في قطءع غزة مقءبل دفع برواتب موظفي حمءس في قطءع غزة 

 لضمءن الهدو  واستمرابر الحمالت االنتخءبية على حسءب الشاب الفلسطيني وحقوقه الاءدلة .
براهيمي فيهء تاد ان اقتحءم برئيس وزبرا  دولة االحتالل بنيءمين نتنيءهو لمدينة الخليل والحرم اال

خطوة غير قءنونية واستفزازية وغير اخالقية وتأتي في سيءق سبءق نتنيءهو لحملته االنتخءبية القءئمة 
على اغتصءب حقوق الشاب الفلسطيني وسرقة هويته ومقدبراته وابرثه الحضءبري والتءبريخي والثقءفي 

كري االستيطءني االستامءبري وإثءبرة والديني، ويواصل نتنيءهو نهجه القءئم على ترسيخ االحتالل الاس
النارات الدينية والطءئفية وتقديم الحصءنة والدعم المطلق للمستوطنين المتطرفين ألغراض أيديولوجية 
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وممءبرسة الدعءية االنتخءبية وعهدف التأكيد على المزاعم اليهودية وتثبيت الرواية اإلسرائيلية المزيفة 
سوق القديم هو ملكية لليهود، في ظل استمرابر عملية التطهير بأن البلدة القديمة من الخليل وال

الارقي والتهجير القسري والفصل الانصري وجرائم الحرب الممنهجة التي تتارض لهء مدينة الخليل 
على وجه الخصوص وكل المدن في الضفة الغرعية وذلك بشكل يومي ومتصءعد عبر الهجوم 

استكمءل إفراغ البلدة القديمة من سكءنهء األصليين وتصايد المتكربر على المواطنين والتنكيل بهم و 
االستيطءن بداخلهء وتشييد األسيجة والحواجز اإللكترونية على الطروقءت المؤدية إليهء، فضال عن 
قيءمهء بامليءت إعدام ميدانية بحق سّكءنهء، والتادي على حرمة العبءدة فيهء ومنع المواطنين من 

راهيمي الذي قءمت بتقسيمه باد المجزبرة البشاة االبرهءبية التي اقترفهء الوصول إلى الحرم اإلب
، ومالحقة عمل الباثة 1994المستوطن اإلبرهءبي بءبروخ غولد شتءين بحق مصلين عزل في الاءم 

الدولية بهدف تشويه الحقيقة وإخفءئهء عن المجتمع الدولي وحمءية دولة االحتالل من المحءسبة 
 والمسء لة.
لجرائم التي ترتكبهء حكومة االحتالل في ظل تصءعد الحمالت االنتخءبية بحق شابنء إن هذه ا

األعزل تأتي بتواطؤ ودعم مطلق من اإلدابرة األمريكية التي أخذت على عءتقهء تمكين نتنيءهو 
والمستوطنين المتطرفين وتازيز سلطتهم الانصرية على مدينة الخليل المنكوعة بءالستيطءن والتى 

 لسطينية صءمدة في وجه هجمءت نتينءهو االبرهءبية.ستبقى ف
ان حكومة االحتالل االسرائيلي تختءبر طريق الانصرية واالستيطءن، وتختءبر طريق الدم والقتل 
والانف واإلبرهءب المنظم الذي يمءبرسه جيش االحتالل بحق شابنء الفلسطيني الذي يطءلب بحقه في 

لمستقلة، وان االسرائيليين يختءبرون الانصرية ولم يختءبرون تقرير المصير وإقءمة دولته الفلسطينية ا
السالم، وعذلك يكون قد اصدبروا شهءدة وفءة لاملية السالم وإنهء  اتفءقيءت السالم كلهء التي وقاتهء 
منظمة التحرير الفلسطينية، وان االحتالل يايد انتخءب االحتالل حيث مء تاكسه نتءئج استطالعءت 

بءت االسرائيلية تثبت ان المجتمع االسرائيلي غير جءهز وال مستاد للسالم بل هو الرأي بشءن االنتخء
 مجتمع قءئم على التطرف وممءبرسة القمع بحق ابنء  الشاب الفلسطيني .

أننء نقف أمءم ماركة سيءسة كبيرة وقءسية وعلينء لملمة الشمل الفلسطيني من اجل مواجهة هذا 
تمءبرس حكومة االحتالل التطرف والقمع والتنكيل تجءه الارب  التطرف والارعدة االسرائيلية حيث

وشابنء الفلسطيني وعءلتءلي ستساى هذه الحكومة الى سن قوانين عنصرية جديدة وستقدم على 
خطوات سيءسية جديدة لضم الضفة الغرعية ولتكون أكثر تطرفًء ضد الارب في الداخل والفلسطينيين 

لوطنية الفلسطينية وقد تقوم بإجرا ات متطرفة تجءه المسجد بءلضفة وغزة وتايق عمل السلطة ا
األقصى والمسءجد بشكل عءم وتالن عن ضم مستوطنءت ومنءطق للسيءدة اإلسرائيلية وشن حرب 
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شءملة على قطءع غزة لفرض سيءستهء بقوة الغطرسة والارعدة وهذا االمر يتطلب الموجهة الشءملة 
لفلسطينية لموجهة هذا التطرف والقمع والحروب االسرائيلية بايدا والاودة الى مرعع الوحدة الوطنية ا

عن الشاءبرات الرنءنة الجوفء  والتى ال تخدم شابنء ونضءلنء الفلسطيني حيث اننء امءم ازمءت 
 ومؤامرات كبيرة تحءك للنيل من شابنء وقضيتنء الفلسطينية .
لفلسطينية حيث اناكس بشكل واضح في أننء نقف اليوم امءم موقف المجتمع الدولي بشأن القضية ا

اجتمءع مجلس األمن مؤخرا حول األوضءع في الشرق األوسط، وهو االجتمءع الذي حضره وزير 
دولة اإلجمءع الدولي بشأن فلسطين والذي يقول  14خءبرجية بولندا ووزير خءبرجية أميركء، إذ أّيدت 

ن القدس الشرقية تخضع لالحتالل، وعوجوب إنه ال بديل عن حل الدولتين وهذا اإلجمءع الذي أقّر بأ
إيجءد حّل عءدل لقضية الالجئين وقد وقفت تلك الدول إلى جءنب اإلجمءع الدولي في حين كءنت 
الواليءت المتحدة الوحيدة التي تقف إلى جءنب حكومة االحتالل التى تمءبرس التطرف والانصرية 

مءت الدولية بءعتبءبر ان الضفة الغرعية والقدس برافضين االنصيءع للقوانين الدولية ومء تقره المنظ
وقطءع غزة هى ابراضي محتلة وتخضع للقوانين الدولية وال يحق لالحتالل ان يستمر فى ممءبرسة 
االنتهءكءت والنهب والسلب ومصءدبرة االبراضي وإقءمة المستوطنءت على حسءب قيءم الدولة 

اعالن ضم الضفة الغرعية لتدمير المشروع الفلسطينية، حيث يريد االحتالل ابرض بال شاب ويريد 
الوطني وقيءم الدولة الفلسطينية، وفي ضو  سيءسة برئيس حكومة االحتالل وغطرسة وعنجهية علينء 
استمرابر الجهود الدبلومءسية والامل مع الدول الارعية واألصدقء  فى الاءلم لوضع خطة تحرك 

تقطءب الدعم الدولي لمحءصرة وإضاءف سيءسي عءجلة من اجل تدويل القضية الفلسطينية واس
حكومة االحتالل والكشف عن جرائم الحرب التي تمءبرسهء حكومة االحتالل بحق االبرض واإلنسءن 
الفلسطيني واحتاللهء لشابنء وأبرضنء ومواصلة ممءبرستهء ) لسيءسة االبرتهءيد (، وان تلك المواقف ومء 

بة المجتمع الدولي الامل على تحقيق الادالة لكي تمءبرسه حكومة االحتالل يدفانء لالستمرابر بمطءل
يتسنى للشاب الفلسطيني تقرير مصيره كي ينام بءلحرية واالستقالل وقيءم دولته الفلسطينية 

 وعءصمتهء القدس الشريف وفقء لقرابرات الشرعية الدولية.
 سفير النوايء الحسنة في فلسطين
 برئيس تحرير جريدة الصبءح الفلسطينية

 11/9/2019عم ان، الدستور، 
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 زعران بحماية المحاكم اإلسرائيلية والجنود.. وأطفال فلسطين: سنطلب العلم ولو.. بين بنادقهم .52
 عميره هءس
عندمء يتلكأ أوالدكم في الذهءب إلى المدبرسة قصوا عليهم قصة الرجل صءحب القميص األصفر 

وهو مسلح ” ن في الواديكتل طي“وأبلغوهم عن الشخص صءحب القميص األزبرق المكتوب عليه 
بكلبي برعي ألمءنيين. ليس من أجل تخويف أوالدكم، بل من أجل أن يارفوا عن األطفءل من عءلم 
آخر بايد جدًا، سءعة وبرعع برحلة سفر عن القدس، الذين ياد الذهءب إلى المدبرسة والاودة منهء 

مزابرعين التي تختفي بين التالل بءلنسبة لهم عماًل بطوليًء. هؤال  هم أطفءل طوعء، قرية الرعءة وال
والصخوبر في جنوب مدينة يطء جنوعي الضفة الغرعية. تقع المدبرسة في قرية التواني، األكبر منهء، 

 كم، في طريق ُعبد منه جز  واآلخر ترابي. 2على باد مسءفة 
  برعمء ستكون هذه المسيرة لطيفة، خءصة عندمء يهمس فصل الخريف للغيوم البيضء . ولكن أعضء

نظءم السءدة، الذين يرتدون األصفر واألزبرق، كمنوا لهم هنءك صبءح أول أمس. سيءبرتءن قطاتء 
الطريق بءلارض؛ إحداهمء دفات األوالد نحو الجدابر، وخرج منهء شخص مسلح، واتحد من في 

كبر سنوات واأل 6، أصغرهم 11السيءبرتين وبركضوا خلف األوالد وطلبوا منهم إثبءت هويتهم. األوالد الـ 
، تغلبوا على الخوف واستمروا في السير. وتقدمت نحوهم متطوعءت من منظمة 17 – 16نحو 

وهن مسلحءت بءلكءميرات، وحءول السءدة مناهن من ” اوعيريشن دو“السالم والادل اإليطءلية 
 التصوير وتوثيق كل حركة.

ضبط أو اعتقءل أو محءكمة  السلطءت اإلسرائيلية التي تطبق القءنون قربرت منذ زمن عدم التحقيق أو
الزعران، الذين تاّد اعتدا ات كهذه وكذلك الانف األكثر ضد الفلسطينيين، خبزهم اليومي. الحديث 

حفءت “سنة تقريبًء من البؤبرة االستيطءنية غير القءنونية  19هنء يدوبر عن يهود إسرائيليين جءؤوا قبل 
وعمسءعدة سالسل يلّوحون بهء والضرب ”. ماون “، وهي إحدى بنءت المستوطنة غير القءنونية ”ماون 

والتهديد والكالب، مناوا حركة الفلسطينيين بين القريتين. لقد اختءبر األطفءل المذعوبرون الذهءب إلى 
المدبرسة من خالل طريق التفءفية طويلة، منزلقة في الشتء  إلى دبرجة الخطر. باد ثالث سنوات 

للجنة التاليم في الكنيست التي أصيبت بءلصدمة. هكذا تم تقريبًء تمرد األهءلي وقدموا الموضوع 
سنة تقريبًء: كبديل لاجز السلطءت بإبرادتهم أمءم النظءم السءمي الانيف،  15تأسيس تقليد مفءجئ قبل 

تقربر أن يقوم جيب جيش إسرائيلي بمرافقة الطالب، مرتين في اليوم، خمسة أيءم في األسبوع وخالل 
اننء األعزا  لن يتارضوا للجنود. في الحءدثة الموصوفة أعاله، األحد السنة، على فرض أن زعر 

المءضي، لم تظهر المرافقة في الصبءح كمء هو مطلوب في السءعة السءباة والنصف. المتطوعءت 
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اإليطءليءت اللواتي يرافقن األوالد في جز  من الطريق اتصلن بءلجيش للسؤال عمء حدث. وقيل لهن 
، لكنه لم يأت. في السءعة الثءمنة والرعع بدأ األطفءل يسيرون نحو المدبرسة. إن الجيب في الطريق

 وكمء هو متوقع اصطدموا بءلسءدة.
لقد مرت ثالثة أسءبيع على بداية السنة الدبراسية الفلسطينية، وسجلت فيهء خمسة تأخيرات، جمياهء 

ظءبر الجيب وعدأوا بءلسير نحو أيلول يئس األوالد من انت 1في الظهيرة، وقت الاودة إلى البيت. في 
البيت بمرافقة المتطوعءت. في الطريق ولدان إسرائيليءن نزال من البؤبرة االستيطءنية واقترعء من األوالد 
بصوبرة تهديدية وهمء يشتمءن. شخص إسرائيلي كءن في سيءبرة مرت في المكءن وأخءف األوالد أيضًء. 

 افقوهم قد اجتءزوا ثلثي الطريق.ثم ظهر الجيب الاسكري عندمء كءن األوالد ومر 
الجيش اإلسرائيلي. الطريق مء زالت مغلقة أمءم البءلغين. الحكومة ” سمءحة“علينء أن ال نتأثر من 

اإلسرائيلية تدفع برسوم الحراسة بدل ماءقبة اليهود الانيفين. ألن هنءك هدفًء مشتركًء ماهم، وهو فصل 
غيص على حيءة سكءنهء إلى حين انتقءلهم للسكن في القرى الفلسطينية البايدة عن باضهء والتن

 ، وهكذا يتم إخال  منطقة أخرى لصءلح السءدة.”أ“جيوب المنطقة 
منذ بضع سنوات، يقوم الجيش “جء  على لسءن النءطق بءسم الجيش اإلسرائيلي، بردًا على ذلك: 

ني، في أعقءب أحداث اإلسرائيلي بتأمين حركة أوالد فلسطينيين من طوعء إلى المدبرسة في التوا
تارض الطالب أثنء  ذهءبهم إلى تلك المدبرسة إلى عنف لفظي وجسدي. بشكل عءم، يبذل الجيش 

أيلول، حدث  8اإلسرائيلي جهده من أجل مال مة مواعيد المرافقة مع احتيءجءت الطالب. األحد، 
والد في الوصول تأخير ماين لوصول المرافقة، ولكن عندمء جء ت القوة إلى النقطة سءعدت األ

بأمءن إلى المدبرسة. الجيش اإلسرائيلي سيواصل الامل على الحفءظ على النظءم وبروتين الحيءة 
 السليم.

 10/9/2019هآرتس 
 11/9/2019القدس العربي، لندن، 
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