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قيادة اإلضراب إلى العزل االنفرادي .. نقل بعد فشل الحوار حالة الغليان تتواصل داخل السجون  .1
 التصعيدوتهديد ب
ال تزال حالة الغليان والتوتر تهيم  على أوضاع  غزة:، 15/9/2019القدس العربي، لندن، ذكرت 

األسرى الفلسطنينن  في سجون االحتالل، بعد رفض إدارة السجون االستجابة لوعود سابقة، تشمل 
أقسام السجون، وتركنب هواتف عمومية، إلتاحة الفرصة أمام  المسرطية، م ” أجهزة التشويش“إزالة 

األسرى للتواصل مع ذويهم، حنث يواصل عدد م  األسرى إضرابهم المفتوح ع  الطعام، في ظل 
 تهديدات بتوسيع رقعة اإلضراب خالل األيام القادمة.

على األسرى  وضم  خطواتها القمعية، تواصل إدارة سجون االحتالل فرض المزيد م  العقوبات
 الذي  شرعوا بخوض اإلضراب ع  الطعام خالل األيام الماضية.

إلى سجون أخرى، ” ريمون “وقامت سلطات السجون بيقل نثالنثة أسرى م  قادة اإلضراب م  سج  
 ووضعتهم في العزل االنفرادي، حسبما أكدت هنئة شؤون األسرى والمحرري .

، فيما نقلت وعزلت األسنري  ”الجلمة“ركز توقيف واألسرى هم محمد عرمان الذي جرى عزله في م
هذا اإلجراء “ببئر السبع. وبنيت الهنئة أن ” أوهليكدار“معاذ سعند بالل ومحمود شريتح في سج  

التعسفي يأتي على خلفية شروع عدد م  األسرى باإلضراب المفتوح ع  الطعام لوقف أجهزة 
 ”.التشويش الُمسرطية في سج  ريمون 

أسنرا في اإلضراب ع  الطعام، األسبوع الماضي، رفضا لتلك األجهزة، التي كان م   39وقد شرع 
المفترض حسب اتفاق إدارة السجون مع قيادة األسرى أن يتم إزالتها، بعدما اشتكى األسرى م  
خطورتها على حياتهم، غنر أن إدارة سجون االحتالل نكثت باالتفاق، ما استدعى تلويح قيادة 

 إضراب شامل ومفتوح ع  الطعام. األسرى بخوض
وم  المقرر أن تتسع دائرة اإلضراب بانضمام عشرات األسرى الجدد للمعركة، ضم  خطوات 

 تصاعدية، ستقود في نهايتها إلى إضراب يعم كافة السجون.
فشلت مساء يوم االحد، جلسات  :علي سمودي -جين  ، 15/9/2019القدس، القدس، ونشرت 

كة "حماس " وإدارة السجون االسرائنلية بسبب عدم التزام "إدارة السجون" بما تم الحوار بن  أسرى حر 
 .2االتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش خالل إضراب الكرامة 

وذكر االسرى، ان إدارة سجون االحتالل تصر على موقفها بعدم تيفنذ ما تم االتفاق عليه بشأن 
ذلك أبلغها االسرى إن أعداد جديدة م  عدة سجون أجهزة التشويش، وهددت بفرض عقوبات جديدة، ل

 ستيضم لقوائم المضربن  ع  الطعام مالم تقدم إدارة السجون حلول تلبي ما اتفق عليه".



 
 
 
 

 

 6 ص             5035 العدد:             9/16/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

وأوضحت مصادر االسرى، أن قيادات جديدة م  الحركة األسنرة ستلتحق باإلضراب ع  الطعام، 
ء م  عدة أيام في سجون االحتالل، بنيما فيما ال يزال عدد م  األسرى مضربن  ع  الطعام والما

نقل األسنر المضرب ع  الطعام والماء رمضان مشاهرة إلى المستشفى جراء تدهور طرأ على حالته 
 الصحية.

ونقلت إدارة سجون االحتالل األسرى المضربن  ع  الطعام عباس السند نائب رئيس الهنئة القيادية 
لخارجية في الهنئة وعضوي الهنئة أشرف ازغنر وأحمد القدرة العليا ألسرى "حماس" ومسؤول اللجية ا

 إلى زنازي  العزل بعد فشل جلسات الحوار.
 

 جانبهاى لإوقوف الة ويؤكد سعوديال عن استنكاره للهجمات ضد  للملك سلمان  يعربعباس  .2
مع  فياا هات ، اتصاالا 15/9/2019 محمود عباس، يوم األحد يةفلسطنيال السلطةأجرى رئيس  :رام هللا
سلمان ب  عبد العزيز، أكد خالله استيكاره ورفضه للهجمات اإلرهابية التي تعرضت السعودية الملك 

الذي يستهدف  اإلرهابوقوفه وشعبيا إلى جانب المملكة في محاربة هذا " عباسوأكد  لها السعودية.
على موقفه الشخصي شكره لخادم الحرمن  الشريفن   عباسوجدد  ."أميها وأرضها وسالمة مواطينها

وموقف المملكة الداعم لفلسطن  في كافة المحافل الدولية وعلى كافة المستويات، خاصة دعوتها 
 يوم األحد في جدة. اإلسالميلالجتماع االستثيائي الذي عقده وزراء خارجية دول ميظمة التعاون 

على مواقف السعودية تأكنده  بدوره، شكر الملك سلمان الرئيس عباس على هذا الموقف، مجدداا 
الداعمة للشعب والقضية الفلسطنيية، حتى ييال شعبيا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على 

 وعاصمتها القدس. 67حدود الرابع م  حزيران عام 
الذي تعرضت له ميشآت  اإلرهابيالهجوم  ،14/9/2019، في دانتالفلسطنيية قد الرئاسة وكانت 

 يزيد م  حدة التوتر في الميطقة. خطنراا  واعتبرته تصعنداا  نفطية في السعودية،
 15/9/2019-14 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت "إسرائيل"كل االتفاقيات الموقعة مع  ":لمنظمةاتنفيذية " .3

لميظمة التحرير الفلسطنيية، موقف أكدت اللجية التيفنذية  :نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
الرئيس محمود عباس، بأن "القيادة ستعتبر كل االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائنلي، وما ترتب 

وقالت اللجية  علنها م  التزامات قد انتهت، ول  نبقى الطرف الوحند الملتزم بهذه االتفاقيات".
"إن تصريحات رئيس  :15/9/2019األحد  لها يومالتيفنذية للميظمة، في بيان لها، عقب اجتماع 

مياطق م  األغوار الفلسطنيية المحتلة وشمال البحر  وزراء االحتالل بييامن  نتيياهو، حول ضم  
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وحملت تيفنذية الميظمة، "نتيياهو وأي حكومة  المنت، تعبر ع  استراتيجية الحكومة اإلسرائنلية".
كاملة ع  إنهاء مسار السالم، ورحبت بـ"إدانة المجتمع الدولي  إسرائنلية اتخذت هذا القرار المسؤولية

 لمنثاق األمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية".  ، واعتباره مخالفاا إلعالن نتيياهو حول الضم  
 15/9/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 نأبو ردينة: الشعب الفلسطيني صاحب القرار الوحيد على أرضه وال شرعية لالستيطا .4

على اجتماع  نبنل أبو رديية، رداا  يةفلسطنيال السلطة قال الياطق الرسمي باسم رئاسة :رام هللا
الحكومة اإلسرائنلية في األغوار، إن هذا العمل مدان ومرفوض، ول  يعطي أي شرعية لالستيطان 

صحفي في تصريح  ،وأضاف أبو رديية بما فنها القدس. 1967المقام على أراضي دولة فسطن  عام 
بتقويض  ، أن الحكومة اإلسرائنلية برئاسة نتيياهو مصرة على المضي قدماا 15/9/2019 يوم األحد

الدولتن ،  أي فرص لتحقنق السالم العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل  
على األراضي  م  خالل نهجها االستيطاني، سواء م  خالل التهديد بفرض السيادة اإلسرائنلية

 الفلسطنيية، أو عقد اجتماعاتها على أرضيا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي.
الهادف لتدمنر  اإلسرائنليإن على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف الجيون  أبو رديية وقال

 كل أسس العملية السياسية.
 15/9/2019 ،ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 بحر يشيد بقرار مجلس منظمة التعاون اإلسالميأحمد  .5

بالبيان الختامي الجتماع  ،اليائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطنيي ،أشاد أحمد بحر: غزة
شعبيا في المقاومة والتحرير بكافة السبل م  االحتالل، والتصدي  دول التعاون اإلسالمي الداعم لحق  

خالل تصريح صحفي، إلى أن القضية  ،ولفت بحر نتيياهو ضم أراضي م  الضفة الغربية. لقرار
ودعا دول  الفلسطنيية ستبق القضية المركزية بالرغم م  األصوات اليشاز لبعض القيادات العربية.

ميظمة التعاون اإلسالمي إلى مزيد م  الدعم للقضية الفلسطنيية على المستوى السياسي والمالي، 
 الحقة االحتالل على جرائمه في المحافل الدولية وتقديمه للمحاكم.وم

أن التطبيع يشجع االحتالل على  كما أكد على ضرورة التصدي للتطبيع العربي مع االحتالل، مؤكداا 
 مزيد م  جرائمه ضد شعبيا الفلسطنيي ومقدساته، ويعد طعية في خاصرة القضية الفلسطنيية.

 15/9/2019 ،لإلعالموكالة الرأي الفلسطينية 
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 من تحول الخالف مع "إسرائيل" إلى صراع ديني يحذر المالكي .6
إلى  "إسرائنل"جدة: حذر وزير الخارجية والمغتربن  الفلسطنيي رياض المالكي م  تحول الخالف مع 

وزراء خارجية دول ميظمة التعاون  صراع دييي بسبب انتهاكاتها. كما أكد، في كلمته خالل اجتماع
غور األردن ييسف االتفاقيات  المي، في جدة بطلب م  السعودية، أن إعالن نتيياهو ننته ضم  اإلس

 وأعرب المالكي ع  شكر القيادة الفلسطنيية للسعودية على سرعة التحرك ضد   والقرارات الدولية.
ن ، وأن تواصل محاولة تزوير الجغرافيا والتاريخ في فلسط "إسرائنل"وأكد المالكي أن  موقف إسرائنل

 الجرائم اإلسرائنلية ضد الشعب الفلسطنيي تتم بقبول أمريكي.  
أن بالده تثم  الدور السعودي الكبنر  ،عبر الهاتف "الشرق األوسط"في حوار مع  ،أكد المالكيو 

لدعم القضية الفلسطنيية، بقيادة الملك سلمان ب  عبد العزيز وولي عهده األمنر محمد ب  سلمان. 
، مشنراا إلى أن دعوة السعودية لعقد "ستبقى محمية بالدعم السعودي لها"ة الفلسطنيية وقال إن القضي

أجزاء  اجتماع طارئ يوم األحد في جدة لبحث تداعيات تصريح رئيس الوزراء اإلسرائنلي حول ضم  
م  الضفة الغربية، تعتبر دلنالا على استمرار الدعم العربي واإلسالمي، بقيادة السعودية، للشعب 

وقال إن اجتماع جدة سنوجه رسالة قوية لدولة االحتالل وللعالم أجمع،  الفلسطنيي وقضنته العادلة.
وأن هياك تشاوراا وتيسيقاا كبنري  بن  الحكومة الفلسطنيية والسعودية التخاذ خطوات أخرى مستقبلية، 

وج بقرارات تدي  مؤكداا سعي فلسطن  للذهاب إلى األمم المتحدة وغنرها م  الميظمات بهدف الخر 
االنتقادات والتصريحات التي تصدر ضد السعودية  المالكيإسرائنل على خطواتها المستفزة. ورفض 

باليسبة ليا لم نشعر بأي تغننر في موقف المملكة، بل "وع  تراجعها لدعم القضية الفلسطنيية، قائالا 
 ."ات الشاذةهياك اهتمام أكبر، وصدور البيان الملكي السعودي أخرس كل األصو 

 15/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 في األغوار ملحم: الحكومة تعقد جلستها األسبوعية غداً  .7
، أن 15/9/2019 إبراهيم ملحم، يوم األحد الفلسطنيية أعل  الياطق الرسمي باسم الحكومة :رام هللا

 ل باألغوار.، في قرية فصاي16/9/2019يوم اإلنثين  مجلس الوزراء سيعقد جلسته األسبوعية 
وتأتي هذه الجلسة ضم  استراتيجية الحكومة عبر التيمية بالعياقند لتعزيز صمود المزارعن ، 

 أجزاء م  الضفة الغربية. ولمواجهة المخططات اإلسرائنلية الرامية إلى ضم  
 15/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مناطق "ج" طر هستيريا االستيطان لضم  ُتحذر من مخا "الخارجية الفلسطينية" .8
، "إن حالة م  الهستنريا 15/9/2019 يوم األحد ،قالت وزارة الخارجية والمغتربن  الفلسطنيية :رام هللا

والسباق مع الزم  تجتاح مؤسسات وأذرع دولة االحتالل في اآلونة األخنرة، تدفعها بتعليمات م  
الستيفار لتيفنذ أوسع عملية ضم وتكريس اياهو إلى ما يشبه رئيس الحكومة اإلسرائنلية بييامن  نتي

وأضافت خارجية فلسطن ، في بيان لها، "أن هذا  لالحتالل في المياطق الفلسطنيية المصيفة )ج(".
الجيون االستعماري دفع بقطعان المستوطين  وعصاباتهم المسلحة صبيحة هذا النوم بيصب 

السواحرة الشرقية كيواة لبؤرة استيطانية جديدة تستهدف أكثر  كرافانات على جبل الميطار شرقي بلدة
دونم م  أراضي المواطين  الفلسطنينن  جيوب شرقي العاصمة المحتلة، وذلك بحماية قوات  400م  

االحتالل اإلسرائنلي، بهدف تعمنق األحزمة االستيطانية التي تحيط بالقدس المحتلة وتفصلها ع  
ت الخارجية أن هذه الهستنريا التي يتم تيفنذها تحت شعار "السباق وأكد محيطها الفلسطنيي".

لإلعالم العبري، على المداوالت واليقاشات التي تجريها وزارة  االنتخابي" في إسرائنل انعكست، وفقاا 
الحرب اإلسرائنلية بهدف تغننر القوانن  المعمول بها في األرض الفلسطنيية المحتلة، بما يمك  

طين  بالتملك في الضفة الغربية المحتلة وبشكل شخصي، وهو ما سيشجع عصابات ويسمح للمستو 
المستوطين  وميظماتهم المختلفة لفتح شهنتهم على سرقة المزيد م  األرض الفلسطنيية، ويفتح الباب 

 واسعا أمامها لزيادة عمليات شراء األراضي والممتلكات الفلسطنيية.
 15/9/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
يتطلع لمواصلة حسم قضايا الحل  النهائي لصالحه  يسرائيلاإلاليمين  ":الخارجية الفلسطينية" .9

 قوةالوب
، "إن 15/9/2019 يوم األحد لها، في بيان ،قالت وزارة الخارجية والمغتربن  الفلسطنيية :رام هللا

يياهو، على تهجنر برئاسة بييامن  نت "إسرائنل"سلطات االحتالل تعمل وميذ صعود حكم اليمن  في 
وتجفيف الوجود الفلسطنيي في ميطقة األغوار ضم  سياسة مميهجة تحمل في جوانبها الكثنر م  
األشكال واألسالنب االستعمارية اإلحاللية، م  طرد قسري للمواطين  م  أراضنهم، وحرمانهم م  

قنل بن  ميازلهم، وميعهم م  مصادر المياه، وإرهابهم عبر مياورات عسكرية بالذخنرة الحية والعتاد الث
االستفادة م  شبكات الكهرباء التي تغزو سماء تجمعاتهم وبلداتهم في طريقها إلى المستوطيات 
والمعسكرات اإلسرائنلية المقامة على أراضنهم، باإلضافة إلى قطع الطريق على أي محاولة لتحسن  

ممتلكات  يفنذ غارات تخريبية ضد  حياة الفلسطنينن  في األغوار عبر إطالق يد المستوطين  لت
ع  األجواء االنتخابية  خارجية: "بعنداا الوقالت  المواطين  وميشآتهم وبإسياد وحماية جيش االحتالل".
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التي تخيم على تصريحات ومواقف المسؤولن  اإلسرائنلنن ، فإن اليمن  الحاكم في إسرائنل يتطلع 
اليهائي لصالحه وبقوة االحتالل، خاصة  ايا الحل  وبدعم أمريكي إلى مواصلة ما بدأه م  حسم لقض

 أن األغوار المحتلة وحسم مصنرها على رأس جدول عمل اليمن  الحاكم في إسرائنل".
ودانت خارجية فلسطن  وبأشد العبارات االجتماع االستيطاني للحكومة اإلسرائنلية في األغوار 

 ات استعمارية توسعية.الفلسطنيية المحتلة وما سنيتج عيه م  قرارات وإجراء
 15/9/2019 ،العربي الجديد، لندن

 
 الهباش: االحتالل فشل في كسر إرادة ووجود الشعب الفلسطيني .10

فشلت  اإلسرائنليقال قاضي قضاة فلسطن  محمود الهباش، إن جميع إجراءات االحتالل : القاهرة
برة لدى الشعب والقيادة حتى اآلن في كسر إرادة ووجود الشعب الفلسطنيي وِفي كسر روح المثا

 الفلسطنيية، وستظل فلسطن  حاضرة ال تغنب شمسها ع  أي مشهد أو محفل عربي أو إسالمي.
 30 في تصريح لوكالة "وفا" وتلفزيون فلسطن  على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ ،وأضاف الهباش

تحت  15/9/2019األحد  للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية لألوقاف، والذي انطلقت أعماله يوم
رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "فقه بياء الدولة وحماية األوطان"، إن فلسطن  ال تغنب 
ع  أي مشهد عربي أو إسالمي ودائما حاضرة بقضنتها وبمشاركتها، وحريصون أن نشارك في هذا 

يت نفسها ومؤسساتها وتيتظر المؤتمر الذي يتحدث ع  فقه بياء الدول ونح  دولة في طور البياء وب
 أن ييجز هذا البياء بالخالص ع  االحتالل وإعالن االستقالل الفلسطنيي.

 15/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "األبارتايد"الشراء في الضفة تكريس لـ منح المستوطنين حق   :هيئة تسوية األراضي الفلسطينية .11
تل أبنب: رفضت السلطة الفلسطنيية خطة إسرائنلية م  أجل تكنيف القوانن   -رام هللا: كفاح زبون 

وقال رئيس هنئة تسوية  بما يسمح للمستوطين  بالتملك في الضفة الغربية بصفتهم الخاصة.
األراضي، موسى شكارنة، إن سعي سلطات االحتالل اإلسرائنلي لتكنيف قوانن  تسمح للمستوطين  

التي تيتهجها دولة  "األبارتايد"اٍض في الضفة هو تكريس لسياسة بصفتهم الخاصة بتملك أر 
إن الملكية الخاصة مصانة بالقانون والعهد "االحتالل. وأضاف في تصريح بثته الوكالة الرسمية وفا: 

بالعمل على االستنالء على  "إسرائنل". واتهم شكارنة "الدولنن ، وأكدتها قرارات الميظمات الدولية
 مة والخاصة في الضفة.األمالك العا

 16/9/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 األسرى المرضى وزيرة الصحة تحذر من سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق   .12

حذ رت وزيرة الصحة مي الكنلة م  سياسة اإلهمال الطبي المتعمد التي تيتهجها سلطات  :رام هللا
مضيفة أن هذه السياسة تهدف إلى قتل االحتالل اإلسرائنلي في تعاملها مع األسرى المرضى، 

، أن االحتالل 15/9/2019 وأضافت الوزيرة الكنلة، في بيان صحفي، يوم األحد األسرى بالتدريج.
اإلسرائنلي يتحمل المسؤولية الكاملة ع  حياة األسرى المرضى، داعية المجتمع الدولي إلى الكف 

ة األسرى المرضى للخطر وتركهم ع  صمته واتخاذ موقف واضح بشأن تعريض إسرائنل حيا
وقالت إن سلطات االحتالل اإلسرائنلي ما تزال تمارس سياسة اإلهمال  يواجهون الموت دون عالج.

الطبي المتعمد بحق األسرى، تتمثل بالمماطلة في إجراء الفحوص الطبية، والعمليات الجراحية، وقد 
تجاز القاهرة والصعبة داخل المعتقالت، يستغرق ذلك سيوات، عدا ع  األخطاء الطبية وظروف االح

 وهذا األمر يطبق على كافة األسرى البالغن  واألطفال واألسنرات.
 15/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بإحالة عدد من القضاة للتقاعد المبكر يصدر قراراً  عباس .13

بإحالة عدد  ، قراراا 15/9/2019 وم األحدمحمود عباس، ي يةفلسطنيال السلطةأصدر رئيس : رام هللا
 م  القضاة إلى التقاعد المبكر، بياء على تيسنب مجلس القضاء االنتقالي.

 15/9/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عقداً  951وظيفة جديدة وتثبيت  1000ديوان الموظفين يعلن عن غزة:  .14
وظيفة جديدة في  1000، ع  15/9/2019 غزة، يوم األحداع قطأعل  ديوان الموظفن  العام ب :غزة

ام في هسمم  يعملون على بيد العقود، وذلك بهدف اإل 951القطاع الحكومي وبدء إجراءات تثبنت 
ة البطالة في قطاع غزة، وتماشياا مع االحتياجات الضرورية لعمل الوزارات التخفيف م  حد  

 .2014الشاطئ عام  اتفاقلتوظيف ميذ إعالن والمؤسسات الحكومية بعد توقف عملية ا
وقال رئيس الديوان يوسف الكيالي خالل "لقاء مع مسؤول" بمقر المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة، 

 .2019إن الوظائف الجديدة ستكون على بيد العقود الميتهية بالتعنن  لعام 
 15/9/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 علي مصطفى تعلن إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية كتائب الشهيد أبو .15
 األناضول: أعليت كتائب الشهند أبو علي مصطفى، الجياح المسلح للجبهة الشعبيةوكالة  – غزة

إسرائنلية بعد  "طائرة تجسس"، أنها سيطرت على 14/9/2019 ، بقطاع غزة، السبتلتحرير فلسطن 
م  إسقاط طائرة "إن قياصتها تمكيوا  لكتروني،اإلفي بيان نشرته عبر موقعها  ،قالتو  إسقاطها.

، دون "تجسس لالحتالل والسيطرة علنها وسنتم اإلعالن بالتونثنق المرئي م  قبل اإلعالم الحربي
 مزيد م  التفاصنل.

الجيش اإلسرائنلي وسع خالل "على الواقعة، السبت، إن  فيما قالت صحيفة معاريف العبرية تعليقاا 
كل كبنر استخدامه للطائرات المسنرة، بداية م  نماذج بسيطة جداا، كتلك السيوات الماضية بش

إلى طائرات متطورة للغاية تسمح بتيفنذ مجموعة متيوعة م   المتاحة بالسوق المدني، وصوالا 
 ."العمليات العسكرية

ونقلت  وفي وقت الحق، نفى الجيش اإلسرائنلي، سيطرة الجبهة الشعبية، على طائرة التجسس.
على عكس مزاعم الجبهة "فة يديعوت أحرنوت على صفحتها اإللكترونية بيانا للجيش قال فيه صحي

 ولم يوضح الجيش تفاصنل أخرى ع  الحادث. ."الشعبية، لم تك  هياك حادنثة إسقاط لطائرة مسنرة
 15/9/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 عضو مكتب سياسي والرياض استجوبت سابقاً  الخضري...حماس تواصل التحرك إلطالق  .16

، أن السعودية بدأت بمضايقاتها األميية أشرف الهور: تكشف معلومات أفصح عيها مؤخراا  –غزة 
 .، أي ميذ تولي محمد ب  سلمان والية العهد، وأن عملية اعتقال د2015تجاه حركة حماس، ميذ عام 

بارز في محمد الخضري، جاءت بعد حوادث مشابهة، م  ضميها توقيف عضو مكتب سياسي 
 الحركة في مطار جدة لساعات طويلة، خضع خاللها للتحقنق م  أجهزة األم .

وتشنر المعلومات المتوفرة حاليا، إلى أن قيادة حماس، بالرغم م  حديثها العليي ع  اعتقال 
السعودية لممثلها الخضري، خاصة بعد فشل اتصاالت ووساطات عدة، في إنهاء القضية التي 

شهر، إلى جانب العشرات م  مياصريها، ال تزال تحجم ع  الحديث ع  وقعت قبل خمسة أ
 مضايقات أخرى تعرض لها مسؤولوها م  قبل األم  السعودية مؤخرا.

م  قادة حماس، تعرضوا لمضايقات مقصودة م  األم  السعودي، خالل سفرهم إلى  ويتردد أن عدداا 
المملكة بغرض الزيارة ميذ الزيارة األخنرة م  قادة حماس لم يقصد  المملكة بغرض الحج، وأن أياا 

 ، حن  كان رئيسا للمكتب السياسي للحركة.2015لخالد مشعل وعدد م  قادة الحركة، في عام 
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وبالرغم م  محاولة الحركة تصليح العالقة مع المملكة بعد تولي الملك سلمان مقالند الحكم، وعقدها 
كة م  الملك إطالق سراح معتقلن  وقتها م  قادة لقاء معه ومع كبار المسؤولن ، شمل طلب الحر 

الحركة، كانوا محتجزي  لدى األم  السعودي، وأبرزهم ماهر صالح، الذي أفرج عيه. إال أن التوتر 
 ، بمعاودة األم  السعودي التضننق على أنصار حماس، واعتقال عدد ميهم.في العالقة عاد مجدداا 

يادي لتهيئته بتولي قيادة الملك، سجل عملية توقيف دامت بعد لقاء الملك سلمان بوفد حماس القف
وتشنر تقارير  ساعات طويلة للقيادي البارز في حماس نزار عوض هللا، عضو المكتب السياسي.

، قبل أن ييهي عوض هللا أداء 2016نشرتها مواقع مقربة م  حماس إلى أن العملية جرت في عام 
 خروج كباقي الحجيج م  مطار جدة الدولي.مياسك الحج، وخالل تجهنز معامالته لل

 15/9/2019القدس العربي، لندن 
 

 عامًا نقطة فارقة في تاريخ الصراع 14قاسم: انسحاب االحتالل من غزة قبل  .17
أكد الياطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن انسحاب جيش االحتالل م  قطاع غزة قبل  :غزة

 ريخ الصراع بن  شعبيا الثائر والمحتل الصهنوني الغاصب.أربعة عشر عاماا شك ل نقطة فارقة في تا
أن هذا االنسحاب كان أكبر دلنل وبرهان، على  ،15/9/2019 األحد يومفي تصريح له  ،ورأى قاسم

قدرة المقاومة الشاملة، المسيودة م  الحاضية الشعبية، والتفاف الجمهور حولها، على إجبار 
وقال: في ذكرى االنسحاب تواصل غزة نثورتها في مسنرات  فاء.االحتالل للتقهقر والتراجع واالنك

العودة وكسر الحصار، التي أضحت واحدة م  محطات نضال شعبيا العظيمة، هادفةا إلى تثبنت 
وشدد على أن االنسحاب م  غزة، سيظل إنجازاا لمشروع المقاومة  حقوق شعبيا باألرض والمقدسات.
اصلة في الضفة الغربية، كانت واحدة م  عوامل الضغط الكبنرة على امتداد فلسطن ، فالثورة المتو 

 على صانع القرار عيد االحتالل لالنسحاب م  غزة، فالمقاومة حنثما كانت تسيد بعضها بعضاا.
 15/9/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لمقاطعة انتخابات الكنيست 48تدعو فلسطينيي  "الشعبية" .18

تحرير فلسطن  جماهنر شعبيا في الداخل المحتل إلى مقاطعة انتخابات دعت الجبهة الشعبية ل غزة:
، أن المشاركة في 15/9/2019 واعتبرت الجبهة، في بيان، يوم األحد برلمان الكييست اإلسرائنلي.

هذه االنتخابات يضفي شرعية لهذا الكيان المجرم، الذي أقيم على أنقاض الشعب ومدنه وقراه، وم  
 ازر والتطهنر العرقي وسياسات التهجنر واإلبعاد.خالل ارتكاب المج

 15/9/2019 ،فلسطين أون الين
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 مشعل: الجرحى هم فخر الشعب الفلسطيني .19
قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، خالل كلمة مسجلة له في مخيم  غزة:

يوم األحد بع لحماس، المعايشة األولى لجرحى فلسطن  الذي  نظمته قيادة ملف الجرحى التا
، في قطاع غزة، إن جرحى فلسطن  هم فلذات األكباد، وعز وفخر شعبيا الفلسطنيي 15/9/2019

 وقيادته، وهم عماد الجهاد، ترفع فنهم الرؤوس وتحرر بهم األوطان.
في كلمة له في المخيم: إن الجرحى "رسموا ، وقال عضو المكتب السياسي في حماس خلنل الحية

 ليه، ونح  نعيش معكم النوم كنوم وفاء وتضام  ومحبة".إيق الوصول ألهدافه وما يصبو لشعبيا طر 
 15/9/2019 ،فلسطين أون الين

 
 لبنانالفلسطينيين في حماس تدعو إلى فتح صفحة جديدة في التعامل مع الالجئين  .20

لعالقات دعا ممثل حركة حماس في لبيان، أحمد عبد الهادي، إلى فتح صفحة جديدة في ا: بنروت
الفلسطنيية للتعامل مع ملف الوجود الفلسطنيي في لبيان، تقوم على ميح الالجئن  حقوقهم  -اللبيانية 

خالل مشاركته في ملتقى بحثي دعت إليه جمعية "اليور" ، وقال عبد الهادي اإلنسانية واالجتماعية.
ق اإلنسانية أن ُتعطى ال أن الخنرية اإلسالمية في مديية صندا )جيوب لبيان(: إن "األصل في الحقو 

يياضل صاحبها للحصول علنها، وذلك وفق كل القوانن  الدولية التي لها عالقة بحقوق اإلنسان إلى 
وأضاف: "المشكلة تكم  في وجود اعتبارات غنر  جانب اعتبارات وطيية وقومية وأخالقية".

حقوقهم، وم  ضميها العيصرية  موضوعية في الواقع اللبياني تحول دون ميح الالجئن  الفلسطنينن 
 التي تمارس ضدهم والخوف غنر المبرر م  التوطن ".

وتساءل ممثل حركة حماس في لبيان، حول توقنت بدء تيفنذ إجراءات وزارة العمل اللبيانية في ظل 
 صفقة القرن التي تسعى إلى شطب حق العودة وتصفية قضية الالجئن . 

 15/9/2019 ،فلسطين أون الين
 

 س ُتعزي إندونيسيا بوفاة رئيسها األسبقحما .21
أرسل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعنل هيية، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية 

 إندونيسيا جوكو ويدودو بوفاة الرئيس األسبق بحر الدي  يوسف حبنبي.
دونيسيا بوفاة عزى رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية في حركة حماس عز ت الر شق دولة إنو 

 عاماا. 83رئيسها األسبق بحر الدي  يوسف حبنبي الذي وافته الميية ع  عمر يياهز 
 14/9/2019 ،موقع حركة حماس
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 ضم مستعمرات الضفة الغربية بقرارات "صفقة القرن "نتنياهو يعترف من غور األردن باستباق  .22

ئنلي، بييامن  نتيياهو، خالل الجلسة تل أبنب: اعترف رئيس الوزراء اإلسرا -رام هللا: كفاح زبون 
العادية لحكومته التي أقامها في إحدى المستوطيات النهودية في غور األردن، أمس )األحد(، بأن 
استعجاله بضم المستوطيات ومياطق واسعة في الضفة الغربية، ميها غور األردن وشمال البحر 

طرح الخطة األمنركية للتسوية في  المنت، جاءت بهذا اإللحاح في سبنل فرض أمر واقع عشية
 الشرق األوسط.

وكان نتيياهو يتحدث في جلسة الحكومة، أمس، بغية إقياع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي 
ميدلبلنت، الذي أدرك أن نتيياهو يتخذ إجراءات عملية ومواقف سياسية بالغة التطرف في إطار 

لى هذه اإلجراءات، وقال إن الحكومة الحالية ُتعد حملته االنتخابية. ولذلك اعترض ميدلبلنت ع
حكومة انتقالية، وال يجوز أن تتخذ قرارات مصنرية ذات بعد استراتيجي غنر ضروري وغنر ملح. 
فقال له نتيياهو إن قرارات الضم هذه ملحة فعالا ألن الرئيس األمنركي، دونالد ترمب، ييوي نشر 

يجب أن نكون مستعدي  »ام م  االنتخابات اإلسرائنلية، وبعد أي« صفقة القرن »خطته المعروفة بـ
عيدها، أعل  ميدلبلنت أنه اقتيع. «. لتلك اللحظة. كل ما نفرضه اآلن سيأخذه األمنركنون بالحسبان

فصادقت الحكومة على مقترح نتيياهو، وميحت الشرعية القانونية لبؤرة االستيطان العشوائية المسماة 
 ف أريحا(، الواقعة جيوب غور األردن شمال مديية أريحا.)مشار « مافوؤوت يريحو»

وأكد نتيياهو أن هذا القرار هو المقدمة لقرارات الحقة، سيكون هدفها ضم ميطقتي شمال البحر 
المنت وكل غور األردن، وكذلك أراضي المستوطيات النهودية في الضفة الغربية إلسرائنل، إن نجح 

النتخابات التي ستجري يوم غد )الثالنثاء(. وقال نتيياهو في الجلسة: بتشكنل الحكومة المقبلة، بعند ا
سيفرض السيادة في وادي األردن وشمال البحر المنت، حالما يتم تشكنل الحكومة المقبلة في »

الجدار الحامي إلسرائنل م  »ووصف نتيياهو غور األردن بـ«. الكييست )البرلمان اإلسرائنلي( المقبل
 «.الجهة الشرقية

وعن  نتيياهو فريق عمل، برئاسة مدير عام ديوان رئيس الحكومة، ليضع الخطوط العريضة لخطة 
 فرض السيادة. 

فرض السيادة اإلسرائنلية على جميع المستوطيات في الضفة الغربية، وأراٍض »وكشف نتيياهو أن 
ماك  مقدسة للنهود(، أخرى، ضروري ألمييا وترانثيا، ويشمل عدداا م  المواقع التي تعدها إسرائنل )أ

 «.وسُتطرح في )صفقة القرن( التي سُتعرض سريعاا جداا بعد االنتخابات
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ورغم أن حلفاء نتيياهو في اليمن  المتطرف يؤيدون بحماس هذا التوجه، فإنهم أدركوا أنه يطرحه 
لك في االنتخابات. لذ« الليكود»النوم لكي يسرق م  جمهورهم آالف األصوات، بهدف تكبنر كتلة 

ح في قائمة  ، نفتالي «يمنيا»شككوا في صدق نواياه. وقال وزير التعليم اإلسرائنلي السابق، المرش 
، وإن «جزر إسرائنلية في محيط فلسطنيي»ستحول المستوطيات إلى « صفقة القرن »بنينت، إن 

، «حماس( وتيظيم )شبنبة فتح( وميظمة التحرير»)إسرائنل ستكون محاطة م  جوانبها كافة م  
وطالب بأن ُتضم األراضي الفلسطنيية المحيطة بالمستوطيات. وقال وزير المواصالت اإلسرائنلي، 

تشكل خطراا على المستوطيات، »، بتسلئنل سموتريتش، إن  الخطة األمنركية «يمنيا»القيادي في 
 «.وتعيى إقامة دولة فلسطنيية بحكم األمر الواقع

، «تحدياا تاريخياا، وفرصة تاريخية كذلك إلسرائنل»نه يخوض ورد نتيياهو على هذا الطرح، قائالا إ
القضية األساسية ستكون م  سيقود المباحثات مع الرئيس ترمب، أنا أم )رئيس قائمة »وأضاف: 

إعالن السيادة اإلسرائنلية على الكتل »وقال إنه كان ييوي «. كاحول الفان، بنيي( غانتس
التيسنق مع اإلدارة األمنركية، انطالقاا م  المياطق التي تشكل االستيطانية كافة بالضفة الغربية، ب
، على غرار ميطقة األغوار التابعة للضفة الغربية المحتلة، لكيه «أهمية استراتيجية وأميية إلسرائنل

، وم  نثم يبدأ بإعالن السيادة اإلسرائنلية على «صفقتها»ييوي إعطاء فرصة لإلدارة األمنركية بطرح 
 في الضفة الغربية.« أميية وتاريخية»إنها تشكل أهمية مياطق قال 

 16/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 حكومة نتنياهو تعترف بمستوطنة عشوائية في غور األردن قبل االنتخابات .23
أعل  مكتب رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامن  نتيياهو، األحد، اعتراف  )أ ف ب(: -القدس المحتلة

 وائية في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومن  م  االنتخابات العامة.الحكومة بمستوطية عش
تحويل المستوطية العشوائية ميفوت يريحو في غور “وقال مكتب نتيياهو إن الحكومة وافقت على 

 ”.األردن إلى مستوطية رسمية
 15/9/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ع غزة.. وال يستبعد جولة انتخابات نثالثة.. ويهدد قطا48نتنياهو يواصل التحريض ضد  فلسطينيي  .24

في محاولة أخنرة لتأمن  استمرار حكمه وإفالته م  سج  محتمل، يواصل  وديع عواودة: -الياصرة
رئيس حكومة االحتالل اإلسرائنلي، بييامن  نتيياهو، التحريض على فلسطنيني الداخل تارة، وعلى 

 ،توعدها بحرب جديدة تكون مختلفة ع  بقية الحروبقياداتهم تارة أخرى. كما كرر تهديداته لغزة و 
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سية على التوالي  13لك  أوساطا في المعارضة استخفت بتهديداته وذكرته بأنه في سدة الحكم ميذ 
 ولم يجد حال حقيقيا مع القطاع.

النهود على العرب والتلويح بفزاعات أخرى في الساعات األخنرة ” تهويش“كما جدد نتيياهو محاوالت 
نل االنتخابات العامة التي تجري الثالنثاء. ولذلك رفض نتيياهو في حديث لعدة وسائل إعالم قب

 إسرائنلية األحد عدم إجراء انتخابات جديدة بحال فشل في تشكنل حكومة جديدة.
م  فكرة اتفاق تحالف عسكري بن  ” أبيض -أزرق “وردا على سؤال حول تحفظ الحزب المعارض 

متحدة ألنه يقند أيديها وربما يضطرها للمشاركة في القتال ضد طالبان في إسرائنل والواليات ال
اإلخباري األحد إن هذا التحالف ييطوي على دالالت كبنرة، ” واييت“أفغانستان، قال نتيياهو لموقع 

أعمل على “ميها تعزيز كبنر ألم  إسرائنل وقوة ردعها كون الواليات المتحدة دولة عظمى. وتابع: 
نثمانية شهور واتفقيا على مواصلة التدارس بهذا الموضوع، وسيقيم طواقم لمتابعته قبنل ذلك ميذ 

 ”.اللقاء مع ترامب في األمم المتحدة
عيدما يقول غانتس إن هذا يقند أيدييا فهو ال يفقه ما يقول، وهياك اتفاقات ممانثلة “وأضاف: 

وردا على سؤال حول ”. حرية التحركللواليات المتحدة مع دول الياتو التي بقنت تحتفظ ليفسها ب
الحاجة لتشكنل حكومة وحدة وطيية بدال م  حكومة يمن  ضيقة، قال نتيياهو إن المصلحة القومية 
العليا تلزم بسياسة سليمة م  ناحية قومية، وغانتس والبند ليس لديهما خط سياسي سليم. وسئل 

وزيرا لألم  في حكومته، فقال إنه يريد  نتيياهو حول إمكانية أن يكون غانتس قائد الجيش األسبق
إلى عودة نتيياهو لخطاب ” واييت“نائبا. ونوه  120م  بن   61أوال تشكنل حكومة أقلية مدعومة م  

ل  أكون رئيسا للوزراء ألن مصوتي الليكود يتباطأون، ظانن  أنيي “وطلب اإلغانثة بقوله: ” أنقذوني“
 ”.سأفوز بكل األحوال
لألسف ستقوم عيدئذ حكومة يسار “نائبا؟ سئل، فأجاب:  61  الحصول على دعم وبحال لم تتمك  م

برئاسة غانتس والبند، وبدعم أيم  عودة وأحمد الطنبي وبقية اليواب العرب مم  سيميحون هذه 
ورفض نتيياهو االلتزام بعدم العودة النتخابات نثالثة في ”. الحكومة سلة أمان م  خالل كتلة مانعة

هذا ميوط تماما بالمواطين  “ال فشل هو وغانتس في تشكنل حكومة، وقال إن غضون سية بح
 ”.أنفسهم، بحال نجحيا

وردا على سؤال آخر حول ما إذا تم تقديم الئحة اتهام ضده بعد فوزه بالحكم، فهل يواصل البقاء في 
كثنر م  االفتراءات نرى النوم ال“وتابع: ” إنه ال يؤم  بذلك“السلطة أم يستقنل، قال نتيياهو متهربا 

وفي مياورة جديدة وبعد حمالت متتالية م  التحريض ”. في التحقيقات واالتهامات التي تدار ضدي
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م  السكان(، زعم نتيياهو أنه ال يعارض وجود  %17الدموي ضد المواطين  العرب في إسرائنل )
 وزراء عرب في حكومته لكيه يرفض التعاون مع أيم  عودة وأحمد الطنبي.

أنا “اإلخباري، زعم نتيياهو أنه ال يحرض على العرب متسائال: ” والال“في حديث آخر مع موقع و 
وفي رده على سؤال، رفض نتيياهو االعتذار ع  ”. أحرض؟ على ماذا أحرض؟ ضد أيم  عودة؟

العرب “أن ” فيسبوك“، ونشر في صفحته على ”يسرقون االنتخابات“تحريضه، مثل قوله إن العرب 
 ”.القضاء علنيا وعلى نسائيا وأوالدنا جميعايريدون 

 ”ال أحترم اليواب العرب“
، ”ال يوجد هيا ما يستدعي االعتذار ألنهم صححوا ذلك فورا“وحول الميشور األخنر، قال نتيياهو إنه 

الياس النهود والعرب، لكييي ال “في إشارة إلى محو الميشور م  الصفحة. وزعم نتيياهو أنه يحترم 
 ”.يواب العرب فهم يزورون بنوت المخربن  والقتلة، ويعارضون دولة إسرائنل كدولة يهوديةأحترم ال

وكرر نتيياهو في هذه المقابلة أيضا هجومه ضد خصومه المركزين  في انتخابات الكييست الحالية، 
لق بما يتع” إنجازاته”، بنيما راح يمتدح نفسه و”ال يفهمون شنئا في السياسة واألم “وقال إنهم 

بعالقاته مع الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، واعتراف إدارته بالقدس عاصمة إلسرائنل، ونقل 
مع ” حلفا دفاعيا“في هضبة الجوالن، وأن إدارة ترامب ستبرم ” بسيادة إسرائنل“السفارة، واالعتراف 

 إسرائنل.
له سابقا خالل واليته إلى أن نتيياهو نفسه كان قد عارض حلفا كالذي أشار ” والال“ولفت موقع 

بدأت بالتحدث ع  ذلك مع الرئيس “. رغم ذلك، ادعى: 1996األولى في رئاسة الحكومة، في عام 
األمريكي األسبق بنل كلنيتون ولم نيِه ذلك. حقيقة هي أنيا لم نتقدم. لك  مع م  أمكييي التحدث 

را إلى أن بريطانيا موجودة في ورفض أن حلفا كهذا سيقند أيدي إسرائنل، مشن”. ميذئذ، مع أوباما؟
لك  لديها الحرية بتيفنذ عمليات عسكرية في “حلف كهذا مع الواليات المتحدة، في إطار الياتو 

فوكالند. وكذلك األمر باليسبة لفرنسا، وهي عضو في الياتو أيضا، وتش  هجمات في مالي 
 ”.وإفريقيا. وال تطلب مصادقة الواليات المتحدة

ن حلفا كهذا يسمح للجيش اإلسرائنلي بتيفنذ عمليات عسكرية، ملمحا إلى أن اتفاقا وتابع نتيياهو أ
وبضميها تلك ” في ظروف خاصة“حول ذلك سيشمل تحفظات بشأن عمليات الجيش اإلسرائنلي 

الظروف الخاصة تستوجب حرية عمل ليا. وحلف كهذا ال يحل مكان الخيار “المتعلقة بإيران. 
ال يمكيه أن يكون مالئما ألوضاع متطرفة ال أريد تفصنلها هيا، اآلن، وهذا العسكري اإلسرائنلي، و 

ترامب قال لي إنه سيستمر في سياسته الحازمة ضد إيران، “وكرر أيضا: ”. هو هدفه األساسي
 ”.وخالفا لما يقوله المحللون اإلسرائنلنون، فقد أضاف عقوبات على الحرس الثوري اإليراني
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 د لحماستكرار التهديد والوعي
حماس ال تسيطر مندانيا، ولذلك ال مفر. وقد “وفيما يتعلق بالفلسطنينن ، كرر نتيياهو االدعاء أن 

أعددنا خطة عسكرية خاصة ول  أطرح تفاصنلها. وهذه ل  تكون مثل العمليات العسكرية الثالث 
تي. وهذا ل  يكون األخنرة، واحدة في الحكومة السابقة )برئاسة إيهود أولمرت( وانثيتان خالل والي

ال أسارع لش  “وتابع نتيياهو: ”. مشابها للجرف الصامد وال للرصاص المصبوب وال لعامود السحاب
حرب، وأنا أفكر بجيودنا، وبحياة مواطينيا، وييبغي تقليص الضحايا إلى الحد األدنى. ول  أقول 

ون هياك مخرج. لحماس متى سأش  الحرب.. وسيعمل في الوقت المياسب. ويبدو أنه ل  يك
 ”.وخسارة، سييفذ ذلك

 15/9/2019القدس العربي، لندن، 
 

 المحتلة "إسرائيل" تسن قانوًنا يسمح للمستوطنين شراء أراٍض بالضفة .25
أعدَّ المستشار القانوني في وزارة األم  والجيش اإلسرائنلي وجهة نظر قانونية تسمح : القدس المحتلة

 في الضفة الغربية كأفراد مستقلن . ، للنهود بشراء األراضي-وألول مرة-
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية ع  مصدر مطلع على المعامالت العقارية في الضفة الغربية قوله، 

 إنَّ هذا القانون )حال تم إقراره( يعد تطوراا هاماا كان المستوطيون ييتظرونه ميذ سيوات.
كل رسمي لمكتب نائب المستشار القانوني وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة اليظر هذه تم تقديمها بش

 للحكومة اإلسرائنلية "إيرز كامنينتس" الذي م  المتوقع أن يوافق علنها.
ووفقاا للقانون اإلسرائنلي المتبع في الضفة الغربية، فإنه ُيسمح فقط للفلسطنينن  واألردننن  واألجانب 

 م  أصل عربي بشراء األراضي هياك.
 للنهود بتيفنذ معامالت عقارية، إال م  خالل شركة وبموافقة اإلدارة المدنية. وفي المقابل، ال ُيسمح

زلة كبح لتوسع المستوطيات، إلى ظهور شركات إسرائنلية خاصة يوأدى هذا القانون، الذي ُيعتبر بم
 تسيطر على المعامالت العقارية في الضفة الغربية.

ئنلي "تسفي منيتس": "إنه ال يوجد أي عائق م  جانبه، قال رئيس قسم األراضي في الجيش اإلسرا
لتغننر القانون السابق بواسطة مرسوم ييص على تخويل رئيس اإلدارة المدنية السماح لكل شخص 

 بشراء األراضي في الضفة الغربية، بغض اليظر ع  أصله".
يعد هذا األمر  وحذ ر "منيتس" م  األبعاد القانونية المحتملة لهذا القرار على المستوى الدولي، حنث

 انتهاكاا لقوانن  السيطرة الحربية )قوانن  الدول الُمحتلة(.
 15/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نتنياهو يتهم غريمه غانتس بتسريب تقرير التجسس على البيت األبيض .26

ة في حزب اتهم رئيس الوزراء اإلسرائنلي، بييامن  نتيياهو، المعارضة الممثل: كفاح زبون  - رام هللا
)أزرق أبيض(، ميافسه الرئيسي في االنتخابات التي تجرى الثالنثاء المقبل، بتسريب « كاحول الفان»

 معلومات حول زرع إسرائنل ألجهزة تجسس في محيط البنت األبيض.
ونفى نتيياهو كل التقارير ع  زرع أجهزة تجسس في الواليات المتحدة، واتهم مستشار الجيرال بنيي 

ونشر نتيياهو شريط فنديو «. الكاذبة»، بأنه وراء نشر هذه المعلومات «أزرق أبيض»يم غانتس، زع
حتى يؤنثر على سنر « الكاذبة»يقف وراء نشر هذه المعلومات « أزرق أبيض»قال فيه إن حزب 
 العملية االنتخابية.

هم، كل شيء باليسبة ل»وهاجم نتيياهو، غانتس، والرجل الثاني في الحزب يائنر البند، قائالا: 
مسموح، إنهم على استعداد لفعل أي شيء لكسب بضع أصوات في االنتخابات، حتى وإن كانت 
اليتيجة لهذا الكيز الثمن  هو المس بالعالقات اإلسرائنلية األمنركية، وعالقاتي مع الرئيس 

 «.األمنركي
يض. هذا كذبة سمعتم الخداع الذي يقول إن إسرائنل تحاول التجسس على البنت األب»وأضاف: 

لك  مارك ليفن ، المدير السابق للمدعي العام األمنركي قال إن التقرير ُيياسب »وأضاف: «. تامة
أالعنب مستشار أوباما السابق يوئنل بييسون، الذي يعمل اآلن مستشاراا للدعاية االنتخابية لغانتس 

 «.والبند
، ودعم فنها نتيياهو في «سي إن إن»ع شبكة وفوراا رد البند على نتيياهو، قائالا إنه أجرى مقابلة م

لقد اتهميا النوم بالمبادرة بالقضية. تجاهلوا أنه كذاب، ماذا ع  بعض »قضية التيصت. لك  
 «.المسؤولية الوطيية؟ لقد فقد الرجل عقله

 15/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 غاالنت: قريبون من حملة عسكرية بغزة .27
قال وزير الكابينت اإلسرائنلي يؤاف غاالنت، صباح  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

النوم األحد، أن "إسرائنل" قريبة م  حملة عسكرية جديدة في قطاع غزة وستكون على نطاق واسع 
العبرية في جولة الصباح هذا  13جاءت أقوال غاالنت خالل لقاء مع القياة  وستطال أهدافاا مهمة.

 النوم.
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ا على أهمية مفاجئة وأضاف "سيفاجئ  حماس م  حنث ال تعرف م  أي  ستتلقى الضربات"، مؤكدا
وأكد على أن "إسرائنل" ل  تذهب إلى عملية عسكرية قبل  "العدو" خاصةا في حالة لم يك  جاهزاا.

 استيفاذ كل الخيارات.
 15/9/2019القدس، القدس، 

 
 شهرين ترضخ للطلب األردني وتعيد الباقورة والغمر بعد "إسرائيل" .28

تل أبنب: صرح وزير الطاقة اإلسرائنلي، يوفال شتاييتس، بأن ميطقتي الباقورة والغمر، اللتن  تدير 
ستعادان إلى األردن، مع انتهاء موعد اتفاقية الضمان، في نهاية  1926شؤونهما إسرائنل ميذ سية 

 شهر أكتوبر )تشري  األول( القادم.
سرائنلي، أن هذه األراضي تعتبر أردنية. وفي اتفاقية وأضاف، خالل حديث مع إذاعة الجيش اإل

، اعترفت إسرائنل بالسيادة األردنية علنها 1994السالم بن  البلدي ، التي أبرمت ووقعت في سية 
م  أكتوبر  26سية أخرى. وفي  25ووافق األردن على إبقائها بأيدي المزارعن  اإلسرائنلنن  لمدة 

بما أن األردن يطالب باستعادتها وال يريد تجديد »ق وزير الطاقة: القادم، تيتهي هذه المدة. وعل
 «.االتفاقية معيا، فإنيا سيعندها ألصحابها

 16/9/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 نتنياهو يفشل في إحداث تغيير في نمط العالقات بين روسيا وإيران .29
يس الوزراء اإلسرائنلي بييامن  نتيياهو قالت معلقة إسرائنلية إن الزيارة التي قام بها رئ: صالح اليعامي

 إلى روسيا فشلت في دق إسفن  بن  موسكو وطهران.
وأشارت كسنييا سفنتلوفا، في تحلنل نشرته يوم السبت اليسخة العبرية لموقع "المونتور"، إلى أنه 

شية باستثياء "اإلنجاز الدعائي" المتمثل في التقاط صورة مع الرئيس الروسي فالديمنر بوتن  ع
 االنتخابات، فإن نتيياهو فشل في دفع الروس إلحداث تحول في نمط عالقاتهم مع إيران.

وأشارت سفنتلوفا إلى أن نتيياهو قام بالزيارة بعدما فشل في تيظيم لقاء نثان يجمع مستشاري األم  
التعامل  القومي لكل م  إسرائنل وروسيا والواليات المتحدة بشأن مستقبل األوضاع في سورية وكيفية

مع جهود إيران الهادفة للتمركز عسكريا هياك، على أن يكون هذا االجتماع مقدمة لعقد لقاء قمة 
 يجمع نتيياهو بكل م  بوتن  والرئيس األمنركي دونالد ترامب.
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وأوضحت أن نتيياهو لم يفاجأ فقط م  رفض بوتن  للفكرة، بل كانت خنبة أمله كبنرة عيدما اكتشف 
تحديداا بالتقارب مع إيران ويعكف على اإلعداد للقاء محتمل مع الرئيس اإليراني أن ترامب معيي 
 حس  روحاني.

وشككت في مزاعم نتيياهو بأن بوتن  ميحه ضوءا أخضرا لمواصلة عمليات القصف داخل سورية 
والهادفة إلى إحباط قدرة إيران على التمركز عسكريا هياك، مشنرة إلى أن نتيياهو لم يحصل م  

 وتن  في هذا اللقاء على أكثر مما حصل ميه في اللقاءات السابقة.ب
وأشارت سفنتلوفا إلى أن هياك تفاهماا بن  موسكو وتل أبنب يقضي بأن تهاجم إسرائنل األهداف 
اإليرانية في سورية بشرط تجيب اإلعالن ع  ذلك وبحنث ال تسهم هذه الهجمات في التأنثنر على 

استعادة األراضي التي احتلتها المعارضة ميه، موضحة أنه على الرغم  قدرة نظام بشار األسد على
م  الهجمات التي تشيها إسرائنل في عمق األراضي السورية إال أنها فشلت في وضع حد للتمركز 

 العسكري اإليراني هياك.
ن ولفتت إلى أن هياك ما يدل على أن الروس ماضون في تونثنق تحالفهم مع إيران على الرغم م  أ

خارطة مصالح الطرفن  ال تتطابق في بعض األحيان، مشنرة إلى أن موسكو ترى الدور اإليراني في 
 سورية مهما، عالوة على أنها تعتمد على طهران في تعزيز حضورها في ميطقة الشرق األوسط.

د وأشارت إلى أن موسكو حرصت قبل الزيارة على توجيه صفعتن  ليتيياهو، تمثلت إحداهما في تأكن
الممثل الروسي في اللجية الدولية للطاقة الذرية على أن إيران ملتزمة بالطابع السلمي لبرنامجها 
اليووي، وذلك بعد ساعات على إعالن نتيياهو الكشف ع  مفاعل نووي إيراني سري. ولفتت إلى أن 

بذلك مث ل التحذير الروسي م  تداعيات ضم ميطقة غور األردن إلسرائنل في أعقاب تعهد نتيياهو 
صفعة نثانية، مشنرة إلى أن التقارب الروسي اإلسرائنلي لم يسهم في إحداث أي تحول على موقف 

 موسكو م  الصراع مع الفلسطنينن .
 14/9/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 المتحدث العسكري اإلسرائيلي ليس مجرد ناطق إعالمي! .30

حد، الدور الُمكلف به المتحدث العسكري كشف خبنر عسكري إسرائنلي، يوم األ: فلسطن  المحتلة
 باسم جيش االحتالل اإلسرائنلي إلى جانب المهام المعروفة لدى الجميع باعتباره ناطقاا إعالمياا.

ووفقاا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قال الخبنر العسكري رون ب  يشاي، إن 
الوعي أمام أعداء إسرائنل، سواء م  خالل بث صور "الياطق العسكري اإلسرائنلي ُيدير حربا على 

جوية، أو تغريدات عبر تويتر باللغة العربية، أو المساعدة في بعض الفبركات المقصودة أمام العدو، 
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كما حدث مع حزب هللا مؤخرا، والمشاركة في كشف أنفاق الميظمات المعادية، ما يعيي أن مكتب 
 عميم األخبار، بل يخوض نثورة هادئة خالل السيوات األخنرة".الياطق العسكري لم يعد يقتصر على ت

وأضاف ب  يشاي، أن "الياطق العسكري اإلسرائنلي الجيرال رونن  مانليس يعكف على إدارة حرب 
نفسية توعوية كبنرة تجاه التهديدات التي تقف أمام إسرائنل، م  خالل نشر المواد األميية 

اإلسرائنلية ذات االختصاص، بحنث بات جهة يونثق بها م   االستخبارية التي تصله م  الجهات
 قبل اإلسرائنلنن  ووسائلهم اإلعالمية وصوال إلى لبيان والعالم العربي".

وأشار إلى أن "الياطق العسكري اإلسرائنلي الذي حافظ في سيوات سابقة على سياسة الغموض 
حدة، أو أن تلقي طائرة إسرائنلية والضبابية، بات يخوض كل هذه الحرب دون أن يطلق رصاصة وا

بقيبلة نثقنلة باتجاه األعداء، فقد تكفي صور جوية معدودة يعممها عبر موقعه على اإلنترنت، أو 
 حساباته على شبكات التواصل".

وكشف اليقاب ع  أنه "جرت العادة لدى قائد الجيش السابق الجيرال غادي آيزنكوت أن يضع على 
الرأي العام اإلسرائنلي والعربي والفلسطنيي إلمكانية قيام الجيش بأي كاهل مانليس مهمة تمهند 

عملية مندانية عسكرية، مستعنيا بذلك بأدواته المعرفية واإلعالمية والدبلوماسية، وم  خالله يقيم 
ى أسرار عسكرية مكتب الياطق العسكري وحدة متخصصة م  الضباط والجيود الذي  يؤتميون عل

 فائقة الخطورة تحضنرا لتيفنذ العملية المرجوة".
وأوضح أن "هذا الطاقم يحصل على معلومات أميية م  جهاز االستخبارات العسكرية )أمان(، 
ويجلسون جلسات تحضنرية لكيفية إطالع الجمهور علنها، وصوال إلدارة معركة عقول مع العدو، 

لول ألي مشاكل إعالمية أو أخطاء دعائية قد تيشأ خالل تيفنذ يجتهدون م  خاللها في توفنر الح
 العملية العسكرية".

واستدرك بالقول إن "تغننرا شهدته السيوات األخنرة داخل مكتب الياطق العسكري اإلسرائنلي يتمثل 
ببث بتحوله تدريجيا ليصبح جزءا أساسيا مكونا م  الذراع التيفنذي للجيش اإلسرائنلي، ولم يعد يكتفي 

رسائل إعالمية حول عمليات الجيش، وما يقوم به في أوقات الحروب والظروف العادية، ولم تقتصر 
 مهمته على الترويج لعمليات الجيش داخليا في إسرائنل، وخارجيا حول العالم".

ولفت إلى أن "مكتب الياطق العسكري لم يعد يكتفي بإجراء مقابالت مع كبار قادة الجيش بوسائل 
م، أو إصدار بيانات توضيحية عما قد يقع فيه الجيش م  أخطاء وإخفاقات عسكرية اإلعال

عملياتية، بحنث تحول في السيوات األخنرة إلى جهاز عملياتي يعتمد على االستخبارات في عمله، 
وأصبح أداة أساسية في سلة قيادة الجيش، سواء رئيس األركان أو رئيس قسم العمليات أو قائد قوة 

 "21دو، مهمتيا مساعدتهم بتحقنق االنتصار". وفقاا لما أورده موقع "عربي الكومان
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وزعم أن "الياطق العسكري يحظى بثقة الرأي العام اإلسرائنلي، وهو بمثابة حصانة قومية للدولة، 
 وعلى الصعند اإلنساني يتروى في الكشف ع  خسائر بشرية إسرائنلية لحن  إبالغ عائالتهم".

إسرائنل لغطاء دبلوماسي دولي بعملياتها العسكرية ضد الفلسطنينن ، تضطر وأضاف أن "حاجة 
الياطق العسكري اإلسرائنلي للحديث مع جمهور غنر إسرائنلي، وبغنر لغته، ال سيما لدى الجماهنر 
التي تياصر إسرائنل في الخارج مثل يهود الواليات المتحدة وأوروبا، كما يحضر صحفنون أجانب 

م م  المندان، ال سيما على حدود غزة، كما يلجأ الستخدام واسع لوسائل االتصال يبثون تقاريره
 الحديثة وإعالم الديجنتال بصورة واسعة".

 15/9/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ساعة من فتح صناديق االقتراع 48حزب "نوعام" يعلن انسحابه من االنتخابات اإلسرائيلية قبل  .31
أعل  حزب " نوعام الدييي اليمنيي المتطرف" يوم األحد، ننته  -شنيخوا -دس" دوت كوم"الق -رام هللا

ساعة  48عدم االستمرار في الترشح والمشاركة في االنتخابات البرلمانية "الكييست"، اإلسرائنلية قبل 
 وجاء إعالن الحزب في بيان صحفي عممه على وسائل اإلعالم. م  فتح صياديق االقتراع.

لبيان، " بعد حملة انتخابية استمرت لشهري  والتي ضمت حملة كبنرة لجمع توقيعات المؤيدي  وقال ا
 بالحزب قرر االنسحاب باللحظة األخنرة والبدء باالستعدادات للمعركة االنتخابية القادمة".

كة وأشار، إلى أن القرار جاء " نزوالا ع  رغبة المرجعيات الدييية للحزب التي إرتأت عدم المشار 
 الحالية". االنتخابيةبالمعركة 

 15/9/2019القدس، القدس، 
 

 ديب إسرائيلي يدعو الفلسطينيين للتدفق إلى مراكز االقتراعأ .32
دعا األديب النهودي دافند غروسمان المواطين  العرب للمشاركة في  وديع عواودة: -الياصرة

العرب نساء ورجاال م  “ال إنه يدعو االنتخابات بقوة. وفي مقال نشر باللغتن  العربية والعبرية، ق
 ”.مختلف المعتقدات واآلراء، الشركاء في المواطية، أتوجه لكم خصيصا بهذه األقوال

مع الكثنر م  اإلحباط والغضب تجاه التجاهل وطمس الهوية الذي ُتمارسه إسرائنل ضد “وتابع: 
ضع الر اه ، فأنا أطلب ميكم العرب ميذ عقود م  الزم ، وعلى الر غم م  اليأس بصدد تحس   الو 

وأقول لكم، تدف قوا.. تدف قوا إلى صياديق االقتراع. تدف قوا إلى صياديق االقتراع، هرولوا م  أجل 
ُممارسة حق كم باالنتخاب، ألن  عدم الت صويت في االنتخابات الوشيكة يعيي تقوية اإلسرائنلنن  

الذي  ساهموا، م  بن  أمور كثنرة، بس   قانون المعينن  بأن تشعروا بالغربة والالانتماء. هؤالء 
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القومية الذي أعد  خصيصا إلضعاف ُلغتكم وهويتكم. وهم ذاتهم الذي  يريدون لكم العيش هيا مع 
 ”.شعور دائم بالخوف. هؤالء الطامحون لتجمند وضعكم في حالة م  قلة الحنلة والهوان

 15/9/2019القدس العربي، لندن، 
 

 يون ينشئون بؤرة استيطانية جديدة شرقي القدسمستوطنون إسرائيل .33
وم األحد، بؤرة استيطانية جديدة على جبل الميطار يأقام مستوطيون فجر  ”:القدس العربي“ -ليدن

وذكرت مصادر محلية أن عددا م  المستوطين  قاموا  في بلدة السواحرة الشرقية، بالقدس المحتلة.
ل مياه وأشياء أخرى على جبل الميطار عيد الرابعة م  وبرامن” كرفانات“بوضع عدة بنوت متيقلة 

 فجر النوم.
 15/9/2019القدس العربي، لندن، 

 
 دراسة إسرائيلية ترصد سياسة حماس في غزة .34

قالت ورقة بحثية إسرائنلية، إن "حركة حماس توجه حالة اإلحباط : عدنان أبو عامر -21عربي
مما يدفع بباقي الميظمات المسلحة في قطاع غزة لمد الداخلي في الساحة الفلسطنيية نحو إسرائنل، 

 الحبل أكثر م  الالزم باتجاه إسرائنل".
" أن "تطورات األسابيع 21وأضافت الدراسة التي نشرها ميتدى التفكنر اإلقليمي، وترجمتها "عربي

وقف األخنرة في قطاع غزة تشنر إلى تيامي الضغط الداخلي، األمر الذي قد يجعل حماس تصعد الم
باتجاه إسرائنل لتصدير األزمات الداخلية التي يعاننها الفلسطنينون، فالحركة مسؤولة ع  إدارة شؤون 

 ملنوني فلسطنيي في القطاع، بم  فنهم أولئك العاطلون ع  العمل والمحبطون".
وأوضحت معدة الدراسة دانة ب  شمعون، خبنرة الشؤون الفلسطنيية، أن "حماس تستقطب في 

الف المقاتلن  م  الميخرطن  في جياحها العسكري، ويحوزون تحت إمرتهم مقدرات صفوفها آ
 عسكرية وتسلحية متعاظمة".

وزعمت أن "تيامي حالة اإلحباط االقتصادية، والظروف المعيشية في أوساطهم، قد تأخذ بهم نحو 
ون طاقتهم م  أفكار متطرفة تؤنثر على استقرار الحالة األميية في قطاع غزة، األمر الذي يفرغ

خالل مشاركتهم في المسنرات الحدودية األسبوعية على الحدود مع إسرائنل، أمال في تحقنق مستقبل 
 أفضل م  الواقع الميكسر الذي يحنونه النوم".

واستدركت بالقول بأن "السياسة الميضبطة التي تمارسها حماس في غزة قد تتعارض مع المبادئ 
الكفاح المسلح ومحاربة إسرائنل، حتى إن هذه المفاهيم أصبحت جزءا  التي تربى علنها أفرادها نحو
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، مما جعل هؤالء األفراد في حالة حنرة، والنوم يعمم علنهم القادة ذاتهم المفاهيم المتعلقة DNAم  الـ
 بوقف إطالق اليار وضبط اليفس، وعدم االنفعال في الردود على إسرائنل".

قي الصواريخ في األيام األخنرة م  غزة باتجاه إسرائنل قد يكونون وأكدت أنه "يمك  التقدير أن مطل
أولئك األفراد الذي  لم يستوعبوا بعد هذه اإلشكاليات السياسية التي يعيشها قطاع غزة، وتضطر 
حماس أن تدير الوضع في غزة بهذه اإلدارة، ولذلك فإن هؤالء األفراد الذي  يطلقون الصواريخ، 

ال يقومون بذلك في ظلمة اللنل، بل تحت نظر حماس التي تغض الطرف  ويتوجهون نحو الحدود
 عيهم".

وأضافت أن "حماس تفضل إرخاء الحبل أمام عياصرها الغاضبة، وعدم الضغط علنهم في ميعهم 
م  مهاجمة إسرائنل، وم  خالل ذلك زيادة أجواء الفوضى األميية تجاه إسرائنل، ويزيد لديها 

ك فإن حماس ال تبدي تشددا إزاء الميظمات التي تريد التحرش بإسرائنل، بل المخاوف األميية، وبذل
 تخفف عيهم القنود والكوابح".

وختمت بالقول بأن "سياسة حماس في غزة تيطلق م  فرضية أن إسرائنل ل  تيجر إلى حرب واسعة 
ها على تهدد سلطة حماس في القطاع م  جهة، وم  جهة أخرى تحافظ الحركة على قوتها وسيطرت

القطاع، لك  السؤال يبقى قائما، حول معرفة حماس بدقة للعياصر التي قد تتسبب بزعزعة حكمها 
في القطاع، وتدرك كيفية احتوائهم، لكيها تخشى أن تتحول هذه العياصر مع مرور الوقت إلى تهديد 

 جدي على سلطتها في غزة".
 15/9/2019، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"لجديد الذي يواجه جنرال يتحدث عن التحدي ا .35

قال جيرال إسرائنلي، إن "التحدي الجديد أمام إسرائنل وجيشها يكم  في : عدنان أبو عامر -21عربي
حالة االستيزاف التي تعيشها أمام عدة جبهات عسكرية قتالية في وقت واحد، ألن بياء ميظومة 

لميظمات الفلسطنيية في قطاع غزة، عسكرية إيرانية محيطة بإسرائنل، تشمل سوريا وحزب هللا وا
 تشكل استيزافا عسكريا وقتاليا متالحقا إلسرائنل، يجعلها مطالبة باحتوائها، وعدم التسبب بإنجاحها".

وأضاف غرشون هاكوهن  الذي خدم في الجيش اإلسرائنلي أربعن  عاما، في تحلنل عسكري نشره 
" أن "هذه المحاوالت 21تل أبنب، ترجمته "عربيالسادات للدراسات االستراتيجية بجامعة -مركز بيغ 

اإليرانية اإلقليمية تهدف بالضرورة إلى تهديد بقاء إسرائنل، وميع ازدهارها في المستقبل، مما يتطلب 
 تقديم تقنيم استراتيجي حول هذا التهديد الجديد، بغرض تخفيفه".
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ذ تراجع الحرب األهلية وأوضح هكوهن ، الذي قاد معارك عسكرية ضد مصر وسوريا، أنه "مي
السورية، بدأت الجبهة الشمالية تشهد تطورات عسكرية متالحقة، تقودها إيران وحزب هللا وسوريا، 
تبدو وكأنها تشكل تهديدا جديا أمام إسرائنل، في حن  أن الجبهة الجيوبية في قطاع غزة لهذا 

ب م  إسرائنل االستعداد لش  التهديد، حنث انضمت إلنها حماس والجهاد االسالمي، كل ذلك يتطل
 حروب ومواجهات تشمل عدة جبهات في آن واحد".

وأشار إلى أنه "في العقد األخنر بدا أن إسرائنل تخفض م  خطورة التهديد الكبنر الذي يشمل 
وجودها م  األساس، في حن  أن هذا التهديد أخذ يتشكل م  نثالنثة مركبات أساسية، أهمها تهديد 

ة ذي المديات المتعددة، وبكميات كبنرة غنر مسبوقة، مع قدرات في دقة اإلصابة، القذائف الصاروخي
ما يعيي أنيا أمام ميظومة نارية مستعدة ومتجهزة للعمل ضد أهداف للبيية التحتية االستراتيجية في 

 عمق إسرائنل".
األهداف تشمل وأضاف الجيرال اإلسرائنلي الذي ترأس الكليات العسكرية وقيادة التجيند، أن "هذه 

قواعد سالح الجو، ومقار قيادات الجيش اإلسرائنلي، ومحطات الطاقة والمطارات الجوية، فضال ع  
األماك  المكتظة باإلسرائنلنن ، ما يعيي أن التهديد القائم حاليا يتركز في الحد م  حركة اإلسرائنلنن  

 الشيعية في العراق".م  جبهات تشمل لبيان وسوريا وقطاع غزة وأخنرا م  المليشيات 
وأوضح أن "إيران تبذل جهودا حثنثة لبياء جهة قتالية جديدة في الجوالن، بمشاركة حزب هللا 
والمليشيات التابعة لها، وقوات الكوماندوز اإلسرائنلية تتأهب لسنياريو تيفنذ هجوم بري باتجاه 

ي مياطق التماس الحدودية، إسرائنل، خاصة م  خالل تيفنذ تهديد مباشر يستهدف اإلسرائنلنن  ف
 سواء على الحدود اللبيانية أو قطاع غزة".

وتساءل الجيرال: "هل هياك واقعية لطرح السؤال حول التهديد الوجودي إلسرائنل، رغم أنها النوم 
أقوى م  أي فترة سابقة، وباتت قوة إقليمية، وكما قال إيهود باراك ذات مرة، فإن التهديدات الخارجية 

متطورة، يحظر االستهتار بها، لكيي على نثقة أن أيا ميها ليس لديه القدرة أن يتحول إلى عديدة و 
 تهديد وجودي على مستقبل إسرائنل وسيادتها".

، 1948وختم بالقول بأن "الحديث ال يدور ع  تهديد وجودي شبيه بما عاشته إسرائنل خالل حرب 
السادات، وال حزب هللا، وال إيران باالقتراب م   ألنه ميذ تلك الحرب، لم يبادر الرئيس المصري أنور

هذا التهديد الوجودي على إسرائنل، وإنما االكتفاء بتحقنق هدف استراتيجي يتمثل بزعزعة نظرية 
األم  اإلسرائنلي م  خالل عمليات عسكرية، لتكبندها خسائر بشرية فادحة، وإقياعها بأن استمرارها 

 ظة".في االحتالل سيكلفها أنثمانا باه
 15/9/2019، "21موقع "عربي 
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 " يحقق ربع مليون مشاهدةCIAفيلم "الصراع بين الموساد و .36

قالت قياة إسرائنلية األحد، إن فنلم "الموساد" الذي يجسد صراعا خياليا بن  جهاز االستخبارات : ليدن
 ف.، حقق نحو ربع ملنون مشاهدة إسرائنلية خالل الصيCIAاإلسرائنلي ونظنره األمريكي 

وأشارت هنئة البث اإلسرائنلية "مكان" إلى أنه جرى توجيه دعوات لمراسلن  ومدونن  بارزي  أجانب 
 ودبلوماسنن  لمشاهدة الفنلم اإلسرائنلي الجديد الذي يحمل عيوان "الموساد".

 15/9/2019، "21موقع "عربي 
 

 نتنياهو؟ "إسرائيل"االستطالعات ونسبة التصويت: هل تستبدل  .37
ان النتخابات الكييست. والمسألة الوحندة المطروحة في إسرائنل اآلن، هي هل سيشكل تبقى يوم

بييامن  نتيياهو الحكومة المقبلة أيضا، أم سُنهزم؟ وال يوجد نقاش حول أمور أخرى، وال حتى ع  
قضايا هامة. المشهد اإلسرائنلي الحالي ليس شبنها بأي مشهد انتخابي، سواء في ديمقراطيات 

أو زائفة. ال حديث ع  الوضع االقتصادي، مستوى المعيشة، العجز المالي في الموازنة.  حقيقية
نتيياهو يتحدث ع  ديمومة االحتالل وضم الضفة الغربية وتوسيع االستيطان. وقادة أحزاب اليمن  

 والحريدين  يؤيدونه.
الفان" و"المعسكر "كاحول  –يسار، وهو عبارة ع  كتل مؤلفة م  عدة أحزاب  –ما يسمى بالوسط 

ال تتحدث سوى ع  إزاحة نتيياهو ع  الحكم. ال احتالل، وال  –غيشر"  –الديمقراطي" و"العمل 
مشاكل اجتماعية أو اقتصادية. كما أن كتلة القائمة المشتركة مؤلفة م  عدة أحزاب ناشطة بن  

و ع  الحكم. لذلك، فإن المواطين  العرب، وتعتبر هي األخرى أن المهمة األساسية هي إزاحة نتيياه
م  ييظر إلى هذه المعركة االنتخابية م  الخارج يرى "نجما" واحدا فقط، ُيذكر اسمه أكثر بكثنر م  

 يسار: نتيياهو.   –الحريدين  أو في معسكر الوسط  –غنره، سواء في معسكر اليمن  
شكنل الحكومة المقبلة. لك  وعلى األرجح أن القضايا الهامة سُيعاد طرحها لليقاش العام في أعقاب ت

ما هي هوية الحكومة المقبلة، وم  سيشكلها؟ وييبغي اإلشارة إلى أنه فيما يتعلق بالمواطين  العرب 
الفلسطنيي، ال أهمية كبنرة لهوية الحكومة المقبلة، إذا أن السالم والمساواة ليسا  –والصراع اإلسرائنلي 

 إسرائنل.ضم  أجيدة المعسكري  المتيافسن  على حكم 
"معسكر اليمن  والحريدين  يقترب م  الستن  عضو كييست، وذلك م  دون حزب لنبرمان. وتشنر 

 عضو كييست" 59أو  58االستطالعات إلى أن حكومة برئاسة نتيياهو ستستيد إلى 
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رغم صعوبة التيبؤ بيتائج انتخابات الكييست، التي ستجري بعد غد الثالنثاء، إال أن هياك بعض 
والمعطيات، التي يمك  بواسطتها استشراف نتيجتها اليهائية المحتملة، مثل االستطالعات  الحقائق

 ومواقف األحزاب والكتل، ونسب التصويت المحتملة.
 االستطالعات

( 13و 12و 11توقعت آخر خمسة استطالعات، نشرتها قيوات التلفزيون اإلسرائنلية الثالنثة )
(، i24 news( و"يسرائنل هنوم" )باالشتراك مع قياة 103FMعة وصحيفتا "معاريف" )باالشتراك مع إذا 

أن اليتيجة التي ستحصل علنها أحزاب اليمن  والحريديون ستكون كالتالي: حزب الليكود بزعامة 
مقعدا في الكييست؛ كتلة "إلى اليمن " برئاسة أينلنت شاكند  33 – 31نتيياهو سيحصل على 

مقاعد؛ حزب شاس  8 – 7وت هتوراة" ستحصل على مقاعد؛ كتلة "يهد 9 – 7ستحصل على 
مقاعد. ويعيي  4 – 0مقاعد؛ حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي سيحصل على  8 – 6سيحصل على 

 مقعدا. 62و 51ذلك أن تمثنل هذا المعسكر في الكييست سنتراوح ما بن  
حول الفان" برئاسة يسار، فهي كالتالي: كتلة "كا –أما اليتيجة التي ستحصل علنها أحزاب الوسط 

 6 – 4مقعدا؛ كتلة "المعسكر الديمقراطي" ستحصل على  33 – 31بنيي غانتس ستحصل على 
مقاعد. وتعيي هذه اليتائج أن تمثنل هذا  6 – 4غيشر" ستحصل على  –مقاعد؛ وكذلك كتلة "العمل 

 مقعدا. 45 – 39المعسكر في الكييست سيكون 
 15/9/2019، 48عرب 

 

 ات في مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربيةاعتقاالت وإصاب .38
فلسطنيياا م  بنيهم طفلة، اللنلة الماضية، بإصابات مختلفة،  50أصنب نحو : رام هللا ــ سامر خويرة

خالل تصدي عشرات الشبان الفلسطنينن  القتحام قوات االحتالل اإلسرائنلي لبلدة العنزرية شرق 
داهمت قوات االحتالل عدة ميازل خالل اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية،  القدس المحتلة، فيما

 وهاجم مستوطيون ميازل فلسطنيية في البلدة القديمة بمديية الخلنل جيوب الضفة.
وأوضحت جمعية الهالل األحمر الفلسطنيي، في بيان مقتضب وصلت نسخة ميه إلى "العربي 

إصابة خالل مواجهات عييفة مع قوات االحتالل في  46 الجديد"، أن طواقمها الطبية تعاملت مع
بلدة العنزرية، م  بنيهم ستة أفراد م  عائلة واحدة، كانوا داخل سيارة، حنث تم إخالؤهم وتقديم 

 اإلسعاف األولي لهم.
وأشارت الجمعية إلى أن اإلصابات تيوعت ما بن  االختياق بالغاز، ورضوض م  جراء السقوط، 

سيوات( بالرأس بقيبلة غاز  6م عالجها مندانياا، فيما أصنبت الطفلة تالن  مكحل )وحروق بالند، ت
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مباشرة، ووصفت حالتها بالمتوسطة، وتم نقلها بادئ األمر إلى مركز طبي في بلدة "أبو ديس" 
 المجاورة قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى "هداسا" الستكمال العالج.

اإلسرائنلي، فجر يوم األحد، سكيا لطلبة جامعة بنرزيت  في سياق آخر، داهمت قوات االحتالل
شمال رام هللا، حنث صادرت ملصقات وطيية، وعمل ضباط المخابرات اإلسرائنلية المرافقن  للقوة 
المقتحمة على استجواب الطلبة حول أسرى الجامعة داخل سجون االحتالل، بنيما اعتقلت قوات 

 ي القدس المحتلة عقب دهم ميزلنهما.االحتالل شابن  م  قرية العيساوية ف
ومساء أمس، اعتقلت قوات االحتالل، أربعة شبان م  بلدة "كفل حارس" في سلفنت، كانوا يتيزهون 
في ميطقة على أطراف البلدة وإعدادهم وجبة شواء، وخالل ذلك، أغلق جيود االحتالل مدخل البلدة 

حاجزاا عسكرياا وعملوا على تفتيش المركبات الرئيسي وانتشروا على الطرق الموصلة لها، ونصبوا 
 والمواطين .

كما اندلعت مواجهات في بلدة عزون شرق قلقنلية شمال الضفة الغربية، اللنلة الماضية، عقب اقتحام 
 قوات االحتالل البلدة، ما أوقع إصابات باالختياق بالغاز المسنل للدموع.

 15/9/2019العربي الجديد، لندن، 
 

من مناطق  %75نتنياهو يخطط لضم : ني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطانالمكتب الوط .39
 )ج(

قال تقرير االستيطان االسبوعي الذي يعده المكتب الوطيي للدفاع ع  األرض ومقاومة  :رام هللا
االستيطان، إن خطة ضم االغوار الفلسطنيية وشمال البحر المنت التي اعل  رئيس وزراء حكومة 

يياهو ع  ننته تطبيقها فور تشكنل حكومته القادمة في حال فوزه في االنتخابات، هي االحتالل، نت
بمثابة رأس جبل الجلند م  مخطط ضم أوسع يشمل الكتل االستيطانية وجميع المستوطيات بما فنها 

م   %75البؤر االستيطانية وبمساحة تغطي وفق تقديرات المكتب الوطيي للدفاع ع  االرض 
واالحتالل كميطقة )ج(  الفلسطنينن تهدفة وهي التي صيفها اتفاق المرحلة االنتقالية بن  الميطقة المس

 والخاضعة بشكل كامل لسلطات االحتالل.
م  ايلول الجاري( إلى أن تحالف أحزاب اليمن   13 - 7واشار التقرير الذي يغطي الفترة م  )

  أهداف المياورة التي قام بها بييامن  بقيادة ايلنت شاكند، ادرك في تيافسه على اصوات الياخبن
نتيياهو، فطالبه بتمرير قرار في حكومة االحتالل اإلسرائنلية بضم مياطق االغوار فورا، وذلك دون 
الحاجة إلصدار تشريع م  الكييست تماما كما حصل في موضوع القدس، وتعهد بالتصويت فورا 
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ع  مياورة سياسية تهدف للحصول على المزيد  لصالح القرار حتى يدرك الجميع أن الحديث ال يدور
 م  األصوات.

 14/9/2019القدس، القدس، 
 

 وقفة في غزة تطالب بتوفير العالج لجرحى مسيرات العودة .40
طالب العشرات م  جرحى مسنرات العودة الميظمات الصحية الدولية واألهلية  كتب فايز أبو عون:

بغزة بتوفنر مستلزماتهم الطبية واألدوية الالزمة  ذات االختصاص، والمسؤولن  ع  القطاع الصحي
 لعالجهم.

وشدد الجرحى في أحاديث لـ"األيام"، على ضرورة إجراء العمليات الجراحية الالزمة بأسرع وقت 
 ممك  لزراعة العظام المهشمة، قبل فوات األوان أو بترها.

بال حدود"، الدولية العاملة في وكان الجرحى الذي  نظموا أمس، وقفة احتجاج أمام ميظمة "أطباء 
 قطاع غزة، استيد بعضهم إلى عكازات فيما جلس آخرون على كراٍس.

 15/9/2019األيام، رام هللا، 
 

 الصناعات البالستيكية في غزة تدخل مرحلة االحتضار .41
دخلت المصانع العاملة في مجال البالستيك في غزة مرحلة االحتضار، : يوسف أبو وطفة –غزة 

بية القطاعات الصياعية في القطاع، نتيجة استمرار الحصار اإلسرائنلي المفروض ميذ عام كما غال
2007. 

وشرح رئيس اتحاد الصياعات البالستيكية في قطاع غزة، سامي اليفار، في تصريحات لـ"العربي 
ميشأة لصياعة البالستيك أصبحت إما مغلقة أو على حافة اإلغالق،  90الجديد"، أن أكثر م  

 يجة التدهور االقتصادي.نت
 15/9/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 تالميذ غزة بال مصروف جيب .42

مصروف الجنب أو المصروف النومي هو ما ييتظره األطفال، ال سي ما في أي ام : غزة ــ يام  سلمان
 المدرسة، ليشتروا ما يرغبون فيه م  أطايب م  المقصف الذي يتزاحم عيده التالمنذ عادة

، تجتاز ديانا البالغة م  العمر نثمانية أعوام، وهي في الصف الثالث االبتدائي، نحو كنلومتر يومياا 
واحد م  ميزل العائلة الواقع في حي  اليصر في غزة وصوالا إلى مدرستها التابعة لوكالة إغانثة 
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حزيية  وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  )أونروا( في مخي م الشاطئ. وهي تبدو في كثنر م  األحيان
ألن ها ال تحصل دائماا على مصروفها النومي، وبالتالي لم تعد تحب  المدرسة كما كانت تفعل في 

 الصَفن  األول والثاني االبتدائنن .
وديانا ليست الطفلة الوحندة في مدرستها التي ال تحصل على مصروف جنب، إذ تقول مدر سة 

منذ الصف ال يحصلون على مصروفهم النومي، صف ها مريم حرز لـ"العربي الجديد" إن  "نصف تال
لون عدم مغادرة غرفة الصف في خالل االستراحة حتى ال يروا زمالءهم يشترون  بالتالي يفض 

 األطايب م  مقصف المدرسة ويشعروا بحسرة في داخلهم". 
 15/9/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 والحق الفلسطيني لن يموتعاًما على مجزرة صبرا وشاتيال  37اإلسالمية المسيحية:  .43

أكدت الهنئة اإلسالمية المسيحية ليصرة القدس والمقدسات، يوم األحد، وحشية االحتالل  :رام هللا
وانتهاكه لكافة األعراف والقوانن  الدولية، مشنرةا إلى أن مجزرة صبرا وشاتنال، والتي يصادف ذكراها 

م التي ييفذها االحتالل ضد الشعب الفلسطنيي ما هي إال مجزرة ضم  مئات المجازر والجرائ 37الـ 
وأشارت الهنئة إلى أن مجزرة صبرا وشاتنال ذكرى مؤلمة على الشعب الفلسطنيي  ومقدساته يومياا.

 أوالا واالنسانية نثانياا.
 15/9/2019القدس، القدس، 

 
 صفعة أفريقية للسيسي بشأن سد  النهضة... وفشل وساطة إسرائيلية .44

تلق ى اليظام المصري صفعةا أفريقية في ملف سد  اليهضة اإلنثنوبي، بعد : الجديد العربي -القاهرة 
، وانحيازها إلى  رفض دول تمث ل نِثقالا في االتحاد األفريقي، تبي ي المخاوف المصرية بشأن السد 

 الموقف اإلنثنوبي.
اهرة خاطبت وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى تحدنثت لـ"العربي الجديد"، فإن الق

عدداا م  القوى والدول األفريقية صاحبة اليفوذ في االتحاد األفريقي، الذي تترأسه مصر في الوقت 
الراه ، بشأن طلب دعم مخاوفها ومالحظاتها حول سد  اليهضة، ومحاولة انتزاع موقف رسمي م  

اوضات التي بدأت ميذ االتحاد، الذي تستضيف أديس أبابا مقره، لدفع إنثنوبيا إلى التجاوب مع المف
 نحو ستة أعوام.

وكشف مصدر دبلوماسي مصري رسمي أن أديس أبابا تتمسك برفضها التام للتصورات المصرية 
بشأن تشغنل وعدد سيوات ملء خزان السد، موضحاا أن رئيس الوزراء اإلنثنوبي آبي أحمد أبلغ نظنره 
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ح المصري الذي يحدد ما ال يقل ع  سبع اإلسرائنلي بييامن  نتيياهو باستحالة التعاطي مع المقتر 
 سيوات كفترٍة محددة لملء خزان السد وربط ذلك بحجم الفيضان كل عام.

وأشار المصدر إلى أن حديث رئيس الوزراء اإلنثنوبي ليظنره اإلسرائنلي جاء بعد تجديد مصر مطلبها 
عملية المفاوضات، استياداا إلى م  نتيياهو الوساطة ومحاولة إقياع إنثنوبيا بالمرونة وفتح آفاق أوسع ل

اليفوذ والعالقات اإلسرائنلية القوية لدى إنثنوبيا والتعاون المشترك بنيهما في مجاالت الطاقة والمياه 
والزراعة. يذكر أن أديس أبابا دشيت أخنراا ميظومة دفاع جوي بتكيولوجيا إسرائنلية لتأمن  السد، 

 نب لميع تسليم تلك الميظومة إلنثنوبيا.على الرغم م  االحتجاج المصري لدى تل أب
 15/9/2019العربي الجديد، لندن، 

 
  يدعو لرد حاسم على إعالن نتنياهـو فرض السيادة على الضفة وزير الخارجية األردني .45

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربن ، أيم  الصفدي، أهمية الموقف العربي واإلسالمي  :)بترا(–جدة 
الن رئيس وزراء إسرائنل بييامن  نتيياهو عزمه ضم المستوطيات الالشرعية الحاسم في إدانة إع

وميطقة غور األردن في األراضي الفلسطنيية المحتلة ورفضه رسالة واضحة أن القضية الفلسطنيية 
 كانت وما تزال القضية العربية واإلسالمية المركزية واألولى.
الدول األعضاء الطارئ لميظمة التعاون  وأضاف في مداخلة في اجتماع مجلس وزراء خارجية

االسالمي في جدة، ان المواقف التي تبياها االجتماع وتلك التي تبياها وزراء خارجية الدول العربية 
في جلسة طارئة في القاهرة األسبوع الماضي تفيد ما يروج م  وهم أنه يمك  تجاوز القضية 

 سالمي.الفلسطنيية وأولويتها في العالمن  العربي واإل
وحذر الصفدي م  أن اعالن نتيياهو عزمه ضم غور األردن وشمال البحر المنت والمستوطيات 
الالشرعية في االراضي الفلسطنيية المحتلة خطوة أحادية مدانة تأتي في سياق سياسة مميهجة 

يوننو( لتكريس االحتالل وقتل فرص قيام الدولة الفلسطنيية المستقلة على خطوط الرابع م  حزيران )
1967. 

  16/9/2019الغد، عم ان، 

 

 : لن نتردد بالضغط إلعــادة النظــر باتفاقيــة الســالماألردني رئيس مجلس النواب .46
قال رئيس مجلس اليواب المهيدس عاطف الطراونة إن الميطقة ل  تيعم باألم  واالستقرار ما : عمان

لدولية، ويمارس شتى صيوف اإلجرام والبطش دام االحتالل يتمادى في تجاوزه على قرارات الشرعية ا
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حديث الطراونة جاء لدى استقباله في دار مجلس اليواب أمس  بحق الشعب الفلسطنيي األعزل.
 األحد وفداا برلمانياا ألمانياا.

وأكد أن محاوالت فرض واقع جديد على األرض الفلسطنيية ل  يتم القبول به مطلقاا، مشنراا إلى أن 
ع المحتل بات مهدداا ومجلس اليواب ل  يتردد أبداا في الضغط على الحكومة إلعادة مسار السالم م
 اليظر باالتفاقية.

 16/9/2019الدستور، عم ان، 

 

 وعلى المجتمع الدولي التصدي لها "عنصرية": تصريحات نتنياهـو األردني مجلس األعيان .47
وزراء إسرائنل بييامن  نتيياهو  استيكر رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز، تصريحات رئيس: عمان

عزمه فرض السيادة اإلسرائنلية على ميطقة غور األردن وشمال البحر المنت وضم المستوطيات 
 اإلسرائنلية الالشرعية في األراضي الفلسطنيية المحتلة إلسرائنل.

حيا وأكد خالل ترؤسه جانباا م  اجتماع لجية فلسطن  في مجلس األعيان، التي يرأسها العن  
على حقوق شعوب الميطقة، معتبراا أن تلك « صارخا»، أن إعالن نتيياهو، ُيعد تعديا أمسالقرالة، 

وتعبر ع  حقيقة الحكومة اإلسرائنلية اليمنيية المتطرفة، وم  شأنها تأجيج « عيصرية»التصريحات 
 الصراع في الميطقة والعمل على تقويض حالة األم  واالستقرار فنها.

 16/9/2019ان، الدستور، عم  
 

 إلى لبنان بجوازات وحماية أمريكية "إسرائيلـ"عميال ل 230عودة  .48
عمنال  230أن األجهزة األميية كشفت أن أكثر م  « الديار»ذكرت صحيفة  :)وكاالت(-بنروت 

أشهر الماضية ودخلوا بجوازات سفر أمريكية وأن السفارة  4إلسرائنل عادوا إلى لبيان خالل الـ 
 تؤم  لهم الحماية.األمريكية 

الذي يشمل كل العمالء  303السر األميي الذي ألغى أسماءهم م  القرار »وتساءلت الصحيفة ع  
الذي  كانوا في صفوف جيش اللواء أنطوان لحد الذي شكله جيش االحتالل اإلسرائنلي في جيوب 

 «.لبيان
الماضية، ويلقبونهم  أشهر 4وتحدث مواطيون يعرفون هؤالء األشخاص ميذ عودتهم خالل الـ 

بالمبعدي  وليسوا عمالء، ع  أنهم يعيشون عيد أقارب لهم وال يتيقلون كثنرا إنما هم على تواصل مع 
السفارة األمريكية في بنروت التي زودتهم برقم هاتف لالتصال بها إذا حصل معهم أي حادث كي 

 تتولى معالجة وضع أي شخص ميهم.
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عمالء أو مبعدي  م  الطائفة المسيحية والشيعة والسية والدروز،  وقالت الصحيفة إن بن  العائدي 
عددهم ليس كبنرا، ألن العمنل األكبر عامر فاخوري اعترف بأن أكثرية الشيعة الذي  ذهبوا إلى 

 أمريكا انتقلوا إلى مديية ديترويت وسكيوا فنها.
اس أن هؤالء العمالء مواطيون وأوضحت أن السفارة األمريكية تتعامل مع السلطات اللبيانية على أس

أمريكنون ولو كانوا م  أصل لبياني وأنه ال يحق للسلطات اللبيانية التعامل مع المواطين  األمريكنن  
إال وفق تيسنق قانوني أمريكي لبياني وأن السفارة أبلغت وزارة الخارجية اللبيانية ووزارة العدل أنه إذا 

بعدي  أي العمالء الذي  عادوا فإن الواليات المتحدة ستفرض تم استعمال القانون اللبياني ضد الم
عقوبات على لبيان ما لم يأخذ األخنر في عن  االعتبار القانون األمريكي وحقوق اإلنسان وحقوق 
المواط  األمريكي أنثياء وجوده في بلد آخر وضرورة تطبنق القانون األمريكي عليه أوال قبل تطبنق 

 لد المتواجد فيه ألن الموضوع يتعلق بسيادة الواليات المتحدة على مواطينها.القانون الذي هو في الب
وأضافت أن الواليات المتحدة لم تترك حتى اآلن أي أسنر أمريكي أو موقوف أمريكي في العالم كله 

 إال وأخرجته م  السجون ودافعت عيه ومارست كل قدراتها وإمكاناتها لتحريره.
، كما تسمنهم السفارة األمريكية، وال تسمنهم الدولة عمالء، بل قسم م  أما باليسبة إلى المبعدي 

على أنهم لم يرتكبوا  إلنهمالدولة يسمنهم مبعدي  وقسم يسمونهم عمالء، فإن السفارة األمريكية تيظر 
أي جريمة على األراضي اللبيانية كي يتم توقيفهم وأنهم يملكون جوازات سفر أمريكية تعطنهم 

 الحصانة.
  16/9/2019لدستور، عم ان، ا

 

 إلى لبنان تحرك اعتصامين "عودة العمالء" .49
بنروت: أنثارت عودة القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام، إبان االحتالل اإلسرائنلي للبيان، عامر 
إلياس الفاخوري، اعتصامن ؛ أحدهما في الجيوب، احتجاجاا على عودة العمالء، واآلخر في بنروت 

 إصدار قانون العفو العام.للمطالبة ب
اعتصاماا في باحة معتقل الخيام، تيديداا بعودة الفاخوري « هنئة ممثلي األسرى والمحرري »ونظمت 

 إلى لبيان، وللمطالبة بمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق المعتقلن  خالل االحتالل. 
أمس، في ساحة رياض الصلح وسط اعتصاماا، « لجية متابعة ملف الموقوفن  اإلسالمنن »وأقامت 

بنروت، للمطالبة بإقرار العفو العام، وشموله إطالق سراح الموقوفن  اإلسالمنن . ورفع المعتصمون 
 أي عفو ال يشمل »، و«ال نقبل أن يتساوى وضع العمالء بالموقوفن  اإلسالمنن »شعارات بنيها 
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 «.موقوفنيا ليس عادالا 
 16/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 "إسرائيلـ"إحباط تهريب أسلحة خفيفة من لبنان ل .50
تل أبنب: أعل  الجيش اإلسرائنلي، أمس األحد، أنه أحبط، اللنلة الفائتة، عملية تهريب أسلحة وذخنرة 

وقال الياطق بلسان الجيش إن نقطة مراقبة على الحدود قرب بلدة المطلة  م  لبيان إلى إسرائنل.
اللبيانية إلى الميطقة اإلسرائنلية. فأرسلت دورية خاصة لفحصها  الحظت قذف حقنبة م  المياطق

 مسدسا ووسائل قتالية أخرى وبعض الذخنرة. 17فوجدت أنها تحتوي على 
وقد سلم الموضوع للشرطة والمخابرات للتحقنق في األمر ومعرفة الهدف الذي أرسلت إليه هذه 

وراء الموضوع، في إطار عمليات تهريب األسلحة. وأعربت ع  اعتقادها بأن جهات جيائية تقف 
 أسلحة ومخدرات عبر هذه الميطقة.

 16/9/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ضم أجزاء من الضفة الغربيةمحاوالت نتنياهو بقوة ل يتصدتتعهد الالتعاون اإلسالمي منظمة  .51

وزرائها  حملت ميظمة التعاون اإلسالمي، الحكومة اإلسرائنلية تبعات إعالن رئيس: )وكاالت(
بييامن  نتيياهو، فرض السيادة على ميطقة األغوار الفلسطنيية المحتلة، والمستوطيات المقامة في 

وقالت في بيان بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء  الضفة الغربية، حال فوزه في االنتخابات.
. وأنها "ي الخطنرإنها قررت التصدي بقوة لهذا اإلعالن العدوان"خارجية الميظمة في مديية جدة، 

اتخاذ كل اإلجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكية، بما في ذلك التحرك لدى "ستعمل على 
مجلس األم  الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي م  الميظمات والهنئات 

 ."والتوسعية الدولية األخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة االستعمارية
 16/9/2019، الخليج، الشارقة

 
 وزير الخارجية التركي: وعود نتنياهو بضم أراض بالضفة محاولة انتخابية دنيئة .52

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خالل مشاركته في االجتماع االستثيائي : الرياض
ول ضم أراٍض م  الضفة المحتلة، إن تصريحات بييامن  نتيياهو ح اإلسالمي،لميظمة التعاون 

وأضاف "لو أن األمة بأسرها أبدت رد  "محاولة دننئة لكسب بضعة أصوات إضافية في االنتخابات".



 
 
 
 

 

 37 ص             5035 العدد:             9/16/2019 نثنيناإل  التاريخ: 

                                    

، لما وصلت المخططات والسياسات والتصرفات المتهورة للواليات المتحدة وإسرائنل إلى فعل موحداا 
 هذا الحد إطالقا".

  15/9/2019، قدس برسوكالة 
 

 تؤكد مواصلة تقديم الدعم الستمرار عمل "أونروا"  سوريا .53
خالل اجتماعه مع بننر كرييبول ، أكد ولند المعلم وزير الخارجية السوري : ) شنيخوا( - -دمشق

وتقديم  الوكالةأن سوريا ستواصل تقديم الدعم الالزم الستمرار عمل ، المفوض العام لوكالة "األونروا"
وجدد المعلم تأكنده على موقف سوريا الثابت م  القضية الفلسطنيية  خدماتها لألخوة الفلسطنينن .

رغم الحرب  ،وما زالت مستعدة إلى أن سورية كانت دائماا  مشنراا  .التي تعتبر قضية العرب المركزية
لتقديم كل ما يلزم لدعم صمود الشعب  ،اإلرهابية التي تستهدف استقالل موقفها وقرارها الوطيي

 ادته لحقوقه المغتصبة.الفلسطنيي واستع
 15/9/2019، القدس، القدس

 
 مهاجرة سر يهوديةألاعتمادًا على األرشيف الرسمي  هويات مغربية مزورة إلسرائيليين .54

يشهد المغرب قضية غنر مسبوقة م  نوعها، تشمل نثمانية إسرائنلنن  اعتقلتهم المصالح : الرباط
موظفن  مغاربة في مصالح األم  واإلدارات وهم  األميية في المملكة، إلى جانب عدد م  الموقوفن 

المعيية بونثائق الهوية، ُيتهمون جميعاا بتشكنل شبكة إجرامية متخصصة في تزوير ونثائق الهوية 
وكشفت  المغربية، ويحصل م  خاللها إسرائنلنون على جيسية المغرب بطرق غنر مشروعة.

صالح إسرائنلنن ، تجعلهم ييتحلون أسماء شبكة باستصدار ونثائق رسمية لال قيامالتحقيقات، ع  
مواطين  يهود مغاربة، اعتماداا على األرشيف الرسمي الخاص باألسر النهودية التي هجرت المغرب 

 ."إسرائنل"ميذ عقود طويلة، واختفت ع  األنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الواليات المتحدة أو 
 16/9/2019، العربي الجديد، لندن

 
 في اتفاقية دفاع مشترك "المضي قدماً "يناقش مع نتنياهو مب اتر  .55

، أنه تحدث مع بييامن  في تغريدة له مباكي دونالد تر يأعل  الرئيس األمر : هبة القدسي - واشيط 
 "إسرائنل"نتيياهو وناقش معه إمكانية المضي قدما في اتفاقية للدفاع المشترك بن  الواليات المتحدة و

فسر المحللون هذه التغريدة، بأنها وقد  سخ التحالف العظيم بن  البلدي .التي م  شأنها أن تر 
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ضد  "إسرائنل"كما تكرر تعهدات إدارة ترمب بالدفاع ع   ،تستهدف تعزيز حظوظ نتيياهو االنتخابية
 أي تهديدات أميية.

 15/9/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ضحية على مذبح التجديد لألنروانفسه بدور الفي بيروت: محاولة فاشلة لتسويق  كرينبول .56
لم ُيَوف ق المفو ض العام لوكالة األونروا، السويسري بيار كرييبول، في زيارته األخنرة : فراس الشوفي

لم أن وزير الخارجية جبران باسنل لبنروت. وبنيما كان يأمل الحصول على مواعند رسمي ة أخرى، عُ 
د لكرييبول موعداا طلبه،  م  معرفة ما إذا كان قد التقى الرئيس سعد الحريري أم  دون التمك لم يحد 

انتقاله يوم الجمعة إلى دمشق، هو وضع قبل ، ةزيار الالمعل  م   ههدف أنه لم يحصل على موعد.
لتأمن  الدعم الدبلوماسي الالزم، للتجديد  "الجهود التي يبذلها"الدول المعيي ة بالوكالة الدولية في أجواء 

إسرائنلية بهدف قطع الدعم المالي عيها وشيطيتها،  - كيةير معر ض ألقسى حملة أللوكالة، التي تت
ر على مسامع وفد الفصائل  في مسار يشك ل أحد أعمدة صفقة القرن. إال  أن كرييبول الذي كر 
الفلسطنيي الوزير السابق حس  مييمية، دوره وخططه  -الفلسطنيية ورئيس لجية الحوار اللبياني 

 هفكل  محاوالت د للوكالة، لم ييجح في تبرير ملف ات الفساد التي يشتبه في تور طه فنها.لضمان التجدي
، لم هلتحويل نفسه إلى ضحي ة وتصوير اتهامه بالفساد كجزء م  المؤامرة على األونروا، طالما أن

م استقالته بعد، مبعداا ع  الوكالة الشبهات، التي يتحن يها األمر  عالن الميظمة إل "إسرائنل"كنون وييقد 
 .كما قال ترامب ،"غنر قابلة لإلصالح"األممية 

كية وأجهزة يكية ساندرا منتشنل، المقر بة جداا م  الخارجية األمر يفكرييبول، ومساعدته األمر 
كية، مارسا على مدى سيوات طويلة سلوكاا فاسداا في الوكالة، وإجراءات تعسفية ياالستخبارات األمر 

طنينن  فقط وعلى أكثر المشاريع التي يحتاج إلنها الفلسطنينون، بنيما مارسا على الفلس "تقشفي ة"و
البذخ على السفرات الخارجية واالهتمامات الشخصية، وعلى توظيف األزالم والمقر بن ، بعلم األمم 

 المتحدة، التي كانت تتلق ى رسائل وشكاوى الموظفن  لسيوات وسيوات.
لقاءه مع الموظ فن  في الوكالة، الذي  لم يتوانوا ع  رفع الصوت  هولكرييبول كان االجتماع األسوأ 

ضد اإلجراءات التي اتخذها األخنر، خصوصاا تلميحه إلى خط ة ييوي تيفنذها وتهد د ضمان 
 الشيخوخة لموظفي الوكالة.

 16/9/2019، االخبار، بيروت
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 أبيبمجهولون يعتدون على مكاتب سفارة االتحاد األوروبي في منطقة تل  .57
اعتدى مجهولون، على مكاتب سفارة االتحاد األوروبي، في ميطقة تل أبنب، وخطوا  :تل أبنب

 شعارات تطالب بطرد ممثلي االتحاد، وتدعي أن "المال األلماني يقتل النهود".
  15/9/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نتنياهو أمام غزة.. حسابات معقدة .58

 راهيم المدهون د. محمد إب
عدوان عسكري شرس يفضى إلى شطب حماس خيار على طاولة نتيياهو، مع استحضار لمساهمة 
ذلك في القضاء على عدو استراتيجي، وفتح الباب لتعزيز وعودة سلطة رام هللا إلى غزة، على قاعدة 

ص، مع تجديد البرنامج المطبق في الضفة )التيسنق األميي(، وتعود غزة بذلك إلى سوق عمالة رخي
للعالقة االقتصادية عبر المياطق الصياعية على معابر غزة، وما تمثله ذلك م  تعاطي )إسرائنل( 
مع الرؤية اإلقليمية في شطب اإلخوان، وكذا م  تحقنق لرؤية )إسرائنل( جزء م  محور يتشكل في 

في ناحل عوز، وزكيم، الميطقة، فضالا ع  إعادة االعتبار لــ)إسرائنل( كقوة ردع، بعد أن تهاوت 
 وأبو مطنبق.

في المقابل، حساب السرايا ليس كحساب القرايا، فغزة التي تعطلت على تخومها مجيزرات االحتالل 
( يوماا مع إذالل غنر مسبوق فإن استقراء )إسرائنل( للوقائع التاريخية ودراسة المعلومات 51لــ)

بما يذهب باستقرار الميطقة الذي سعت له المندانية فإنها ستكون أمام قرار عسكري ُمعقد، ر 
)إسرائنل( بعد ما عطلت ما يعرف بالربيع العربي، فضالا ع  احتمالية عالية الشتعال الضفة، مما 
سيسقط شرعية السلطة، وسقوط ورقة )التيسنق األميي( الهامة، وكذا اشتعال جبهته في الشمال حال 

 أطرافها.كانت استراتيجية تزام  الجبهات معتمدة لدى 
كما أن تأنثنر ذلك سيطال مشروع تصفية القضية الفلسطنيية فيما يعرف بـصفقة القرن والتي أودعت 
القدس والجوالن في يد نتيياهو، وما زال في انتظار الضفة وغور األردن. فضالا ع  تعطنله للشق 

والهجوم على حماس االقتصادي ميها والقائم على تطبيع عربي م  الباب للمحراب، والميافسة شاهد 
واعتقال رجالها في عواصم عربية يفتح شهية نتيياهو على مصراعنها أن يصل مبتغاه دون أنثمان 

 تمس مستقبله ودولته.
وحتى حال تحقق إعادة احتالل غزة فإن ذلك سيضع )إسرائنل( أمام المسؤولية االقتصادية واألميية 

ا مركزياا مع سياسة ) إسرائنل( في عدم تحمل عبء السكان الفلسطنينن  المعقدة، مما سيشكل تياقضا
لصالح أكبر سيطرة على األرض، فضالا ع  سقوط االتفاقات التي رعتها الميظومة الدولية، وإذا 
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رغبت )إسرائنل( في ترك غزة تفاوضياا لصالح السلطة فإنها ستعود إلى نقطة صفر في مشروع حل 
ا إدارة ترمب الحالية، وحال االنسحاب م  غزة دون الدولتن  الذي نقضته الحكومة اليمنيية، وكذ

توفنر البديل ستكون )إسرائنل( أمام سنياريو الفوضى، وربما خالله سيكون حكم حماس الخيار 
 السيء ليتيياهو هو األفضل بالمقارنة.

وجاا ملك لذلك وأمام االنتخابات اإلسرائنلية والمسار اإلجباري ليتيياهو إما السج  أو رئاسة الوزراء مت
استثيائي في أطول مدة حكم يقف نتيياهو على هذا المفترق الصعب والحساس، ولكيه يسنر على 
هذا الخيط المشدود بميتهى الدقة والحساسية والذكاء، ويتجرع صورته المهيية وهو يأوي إلى ملجأ 

ومزيد ال حصر ييجيه م  لعية غزة على مرأى م  العالم، ولك  لعية غزة التي طالت رابن  وشارون 
له م  القيادة األقل وزناا ميهما ليست بميأى ع  نتيياهو الملك. وتقديري أنه سيصل إلى رئاسة 
الوزراء، فلم يعد له نظنر في القيادة الحالية بعد اندنثار الجنل المؤسس. ولكيه سنبقى أمام غزة 

 ها "وهلل في خلقه شؤون".وحساباتها شديد الحساسية، وسيكون دوماا ضعيفاا في قراراته في مواجهت
 (21"َوَّللاَُّ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِك َّ َأْكَثَر اليَّاِس اَل َيْعَلُموَن" )يوسف: 

 15/9/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 

 "أوسلو"عامًا على  26بعد  .59
 علي جرادات

لصراع لتسوية ا« مفاوضات مدريد»(، م  1993 -1991أفشلت حكومات االحتالل نثالث سيوات، )
، علماا بأن األرض المقصودة هيا، هي فقط، األراضي «األرض مقابل السالم»وفق معادلة 

فبعد شهور « اتفاق أوسلو». أما 1967في عدوانها عام « إسرائنل»الفلسطنيية والعربية التي احتلتها 
مصادرة ال وقف لعمليات »على توقيعه، قال مهيدسه إسحاق رابن ، رئيس حكومة االحتالل آنذاك: 

أما «. ، وال مواعند مقدسة لتيفنذ ما تم االتفاق عليه«اإلرهاب»األرض واالستيطان، وال وقف لمحاربة 
جملة وتفصنالا، فيما كان « اتفاق أوسلو»نتيياهو رئيس حزب الليكود المعارض، حنيها، فرفض 

ال غرابة، فبرنامج و «. سيفاوض الفلسطنينن  عشري  عاماا «: »نبوءة»سلفه، إسحاق شامنر، قد أطلق 
سلطة »لم يك  يوماا مع إقامة دولة فلسطنيية، أما عماد برنامج حزب الليكود ف« حزب العمل»

، بنيما نثمة أحزاب تفوقه يمنيية وتطرفاا، وتفوز معه في االنتخابات بياء «واحدة بن  البحر واليهر
 على هذا البرنامج.

إلى  1999في مايو/أيار « اتفاق أوسلو»الزميي للذلك كان م  الطبيعي والمحتوم أن ييتهي العمر 
صفر نتائج باليسبة للفلسطنينن  وممثلهم؛ ميظمة التحرير الفلسطنيية، لك  األخنرة لم ُتيِه هذا 
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االتفاق، ولم تسحب ما قدمته في إطاره، بصورة متسرعة ومجانية، م  أوراق القوة الفلسطنيية؛ بل 
ل مددت له واقعياا، كتعاقد سياسي، وك « أوسلو»التزامات أميية واقتصادية. هيا يكم  سر كيف تحو 

عاماا؛ أي نصف عمر مسنرة الثورة الفلسطنيية  26م  اتفاق إلى مرحلة بات عمرها، حتى اآلن، 
، لتحقنق أهداف المشروع الوطيي التحرري 1967؛ أي قبنل عدوان 1965المعاصرة التي انطلقت عام 

جل اإلحاطة بتعقندات هذه المرحلة، وما ستؤول إليه تياقضاتها، لك  وأل«. التحرير والعودة»في 
كمرحلة في طريقها إلى االنتهاء، تقدم األمر أو تأخر، لمصلحة مرحلة جديدة لم تتبلور معالمها كلياا 

 بعد، فليِشر إلى أمري  أساسنن  هما:
الحالة الفلسطنيية لياحية حلول األول: لقد ألقت اإلفرازات السلبية لهذه المرحلة بظاللها الثقنلة على 

، كسلطة محدودة وُمقندة على السكان في قطاع غزة وأجزاء م  الضفة، محل «السلطة الفلسطنيية»
ميظمة التحرير، كحركة تحرر وطيي وديمقراطي وممثل وكيان معيوي جامع للشعب الفلسطنيي، 

ية الفئوية الضيقة على القيم الوطيية وقائد ليضاالته في الوط  والشتات.. ولياحية إعالء القيم الحزب
الجماعية الجامعة، ولياحية نشوء دييامية تفكيكية طالت خارطة الوط  والحقوق والفصائل 
واليضاالت، واإلنجازات الوطيية، ولياحية انتقال اليضال الوطيي وفصائله م  حالة الهجوم وتحقنق 

ة الدفاع وتبديد ما تحقق م  إنجازات بالمعيى الشعبية الكبرى، إلى حال 87اإلنجازات إبان انتفاضة 
عاماا م  مسنرة الثورة المسلحة المعاصرة، ولياحية انتقال اليضال الوطيي  28الشامل للكلمة، خالل 

م  حالة الوحدة والمقاومة واالتفاق، أو التوافق، على برنامج سياسي وطيي واحد، وعلى قيادة وطيية 
 م والتيازع وتعدد المرجعيات، وبعثرة الجهود واإلمكانيات واليضاالت.واحدة إلى حالة عمادها االنقسا

لتصفية « صفقة القرن »كل ذلك هو ما شجع الواليات المتحدة، برئاسة ترامب، على طرح خطة 
القضية الفلسطنيية م  جميع جوانبها، وبالمعيى الوجودي للكلمة؛ أي لتحقنق برنامج أشد حكومات 

النهودية الكبرى « إسرائنل»وعيجهية، وأكثرها تشبثاا بأحالم مقاربة إقامة  االحتالل تطرفاا وغطرسة
، كمقاربة أصبحت «دول الطوق »على كامل أرض فلسطن ، وعلى ما تبقى في قبضتها م  أراضي 

 خارج الممك  الواقعي والتاريخي.
واستباحاته  أما األمر الثاني، فهو أن إفرازات هذه المرحلة، بما صاحبها م  غطرسة االحتالل

الشاملة لكل ما هو فلسطنيي، لم تدفع الشعب الفلسطنيي وحركته الوطيية نحو االستسالم ورفع 
المسلحة « هبة اليفق»الرايات البيضاء؛ بل نحو خوض مواجهة شعبية وسياسية لعل أبرز محطاتها: 

ة متالحقة (، وما تالها م  هبات شعبي2004 -2000المسلحة )« انتفاضة األقصى»، و1996عام 
، ناهيك عما شهدته الضفة خالل 2016و 2015في العامن  « الطع  والدهس»أسست النتفاضة 

السيوات الثالث األخنرة م  هبات جماهنرية وأعمال مقاومة بطولية تصدرها جنل جديد م  الشباب 
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سة التمننز وال تزال، م  مواجهات مستمرة ضد سيا 48مياطق »والفتية، ذكوراا وإنانثاا، وعما شهدته 
والتطهنر العرقي الُمخطط. دع عيك مقاومة قطاع غزة المسلحة « األسرلة»و« التهويد»العيصري و

التي لم تتوقف، وصموده في مواجهة نثالث حروب للتطهنر المخطط والتدمنر الشامل، هذا يعيي أنه 
لداخلية، فإن الشعب الثقنلة على الحالة الفلسطنيية ا« أوسلو»عاماا م  إفرازات  26على الرغم م  

الفلسطنيي هو )وليس إدارة ترامب وحكومة نتيياهو( صاحب القول الفصل في تحديد معالم ووسائل 
 وأشكال المواجهة في المرحلة المقبلة، شاء م  شاء وأبى م  أبى.

 15/9/2019الخليج، الشارقة، 
 

 ..عاصمة مستوطنات إسرائيل في األغوار"الموج" .60
 محمد سالمة

عاصمة المستوطيات اإلسرائنلية في األغوار باريحا ويعيش فنها نحو »..الموج»وطية تعتبر مست
( الف مستوط  واقيمت على أراضي قرية البيي موسى عليه السالم )ارض فلسطنيية( وهي 135)

 زراعية باألساس.   
  الياحية م ونظرا ألهمية األغوار والبحر المنت م1967إسرائنل عيدما احتلت الضفة الغربية عام  

والسياحية شرعت  واالقتصاديةالزراعية  وألهمنتهااالستراتيجية كونها على طول الحدود مع االردن 
م بمياطق احتلتها عام 1964م وسبق أن أقامت مستعمرة لها في 1969ببياء أول مستعمرة لها في 

  اميية لوجودها.   كأهميةم مما يعيي انها ال تفكر نهائيا بترك األغوار 1948
 اعالن نتيياهو أنه سوف يضم مستوطيات واألغوار والبحر المنت حال نجاحه باالنتخابات القادمة، 

بل تيفنذ أجيدات المشروع الصهنوني لغزاة  االنتخابيةإنما يريد ليس استقطاب اليمن  في معركته 
ميي المتشدد خاصة أن غالبية النهود يرون أن بقاء دولتهم يتمثل في الحزام األ األوائل،فلسطن  

 على طول الحدود مع االردن.   
حكومات إسرائنل تيتظر اللحظة المياسبة لفرض الحزام األميي المتمثل في مستوطيات اليشع  

م ومتسنبه 1979م وفنرو يريحو المقامة عام 1979م وبنت هعرفاة المقامة عام 1974المقامة عام 
م 1975م ونتيف وهجدود 1969وناحل يطاق  م1981م وناحل تسوري 1983م ومول نيفو 1977يريحو 

 م ومستوطيات أخرى على طول الحدود.1977م ونعران 1979ونعامي أو )نعمة( 
غالبية هذه المستوطيات حسب المعل  هي زراعية ولهذا نجد أن استغالل األغوار يتم م  خالل هذه 

خاطب هذه  ونتيياهو(، المجاميع م  قطعان المستوطين  واغلبنتهم م  المتشددي  )اي الحريديم
الشريحة لكسب أصواتها فالميافع التي ستعود علنهم حال تطبنق قرار الضم يساوي في جوهره 
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م، ولهؤالء مؤيدي  ومتعاطفن  معهم في مستوطيات الضفة الغربية 1967احتالل القدس بأكملها عام 
 واألرقام هيا تزيد ع  نصف ملنون يهودي.   

فهياك مجتمع إسرائنلي يمنل نحو التشدد  هو في االنتخابات نقول لهم مهال،المتفائلون بهزيمة نتييا 
وال يمك  حتى لليسارين  النهود حال فوزهم أن يقبلوا التخلي ع  األغوار والبحر المنت فكالهما 
ييتظر الفرصة المياسبة لتحقنق اجيدات صهنونية مخطط لها ميذ إقامة مشروعهم السياسي في 

 فلسطن .
تركز في إقامة مستعمراتها على القدس الشرقية إضافة إلى ميطقة األغوار والبحر المنت   إسرائنل 

وضم هذه المستوطيات يعيي بكل بساطة قضم نثلث مساحة الضفة الغربية وبعبارة أخرى ليس إنهاء 
عملية السالم بل لالنتقال إلى مرحلة نثانية في تسمن  مستوطيات الشمال إيثار بعد سيوات إلى 

ا ... هذا مع إدراك أن إسرائنل ل  تيسحب م  مستوطيات الخلنل،  فماذا يبقى م  األرض ضمه
وماذا يبقى للسلطة الفلسطنيية سوى مياطق ألف وجزء م  ب وهذا يقودنا إلى القول إن الحديث ع  

 وامكانية السالم مع إسرائنل. ألوسلوالسالم هو م  باب العبث السياسي واللهو للمؤيدي  
  16/9/2019ر، عم ان، الدستو 

 

 ؟"إرث رابين"هل ينجو صندوق نتنياهو من التحالفات الخارجية و .61
 أميون لورد

. مصلحة 2020األميية العليا إلسرائنل هي أن ييتخب ترامب مرة أخرى في  –المصلحة الوطيية 
رى. ليس في وطيية أميية موازية، بل وأهم ميها، هي أن ييتخب بييامن  نتيياهو بعد يومن  لوالية أخ

 هذا نقاش على اإلطالق.
ميذ نثالث سيوات، يبذل جهد عظيم م  محافل في البنروقراطية السياسية األميية في الواليات 
المتحدة والحزب الديمقراطي إلسقاط نتيياهو. ويقوم االتحاد األوروبي بقيادة ألمانيا بكل ما في وسعه 

منركنل السياسي، هويزغان، الذي أصبح  كي يساعد في هذا الجهد. م  يكشف ذلك هو مستشار
سفنر بالده في األمم المتحدة وال يكف ع  العمل هياك ضد دولة إسرائنل. لديهم سبب وجيه؛ 
فيتيياهو يهز السفنية ويرفع قوة إسرائنل وصورتها، وهكذا يجبر كل المحيطن  على مراعاة مصالح 

وباما في حنيه، ليسوا معتادي  على أن يتحدث إسرائنل، وهم ليسوا معتادي  على ذلك. ومثل الرئيس أ
رئيس وزراء إسرائنل لديهم بمستوى العنون ويدعي مسنئاا بأن إلسرائنل ولإلسرائنلنن  حقاا شرعياا في 

 الوجود، وفي الحياة، ببساطة.. في الرفاه.
 أنباء ملفقة
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  الذي يقوم به اآلن وعليه، ييبغي أن نتجاهل كل عمل تمويهي ضد األصولنن  والمتديين  الوطينن
تضم نسبة ” بيي براك“غانتس ولبند ولنبرمان.. اليافطات الكبرى التي تحذر التل أبنبنن  م  أن 

السامنون بعض الشيء.  –وكيف نقول هذا يا يوننت  –فقط، وهم  63بنيما تل أبنب  77تصويت 
 ومعروف ألي غرض تستخدم الالسامية في البلدان الخارجية.. لصرف اليظر.

إن المؤشر الواضح على تصعند الجهد م  الخارج إلسقاط نتيياهو هو القصة الكاذبة التي نشرت 
مارك لفن ، قال ” فوكس“ع  تجسس إسرائنلي حول البنت األبيض. محلل شبكة ” بولنتيكو“في 

 بالقطع: مصادر بولنتيكو للفرية هي نثالنثة مسؤولن  كبار سابقن  في أجهزة االستخبارات األمريكية.
، معياه أن الرئيس أوباما عنيهم، ومثل مصادر في االستخبارات وفي الـ اف.بي.اي حاولوا ”سابقن “

، هكذا يعملون اآلن ضد ”روسيا روسيا روسيا“إسقاط رئيس قائم في صورة دونالد ترامب مع مؤامرة 
ر لبيي غانتس. نتيياهو. أحد مستشاري الرئيس أوباما االستراتيجنن ، يوئنل بييسون، هو اآلن مستشا

ال يوجد شيء يريده اآلن أصحاب االتفاق اليووي ومؤيدو إيران، م.ت.ف وحماس أكثر م  إزالة 
، نتيياهو وترامب ع  الطريق. إذن، لماذا ال يثار نزاع بنيهما؟ في البرنامج ”السالم“لـ ” العائقن “

مالا لجهة مسؤولة عما في الذي تحدث فيه مارك لفن ، ذكر بأن غانتس لم يرفع للفريق تقريراا كا
هاتفه اليقال الذي حصل اإليراننون على محتوياته. قصور امتيع اإلعالم اإلسرائنلي ع  االنشغال 

 به.
 إرث رابن  الحقيقي

، وقصد ”الوضع الطبيعي“قال اللواء يئنر غوالن في مقابلة مع هذه الصحيفة إنه ييبغي العودة إلى 
؟ الوضع الطبيعي هو أن تكون إسرائنل عرضة ”الوضع الطبيعي“الحياة بال نتيياهو. ولك  ما هو 

للهجوم م  اإلدارة األمريكية والمؤسسة الدولية وإيران وميظمات اإلرهاب الفلسطنيية؛ وم  أجل 
الحصول على قدر م  الشرعية، يتعن  علنها أن تيسحب م  هيا وهياك؛ أن تقطع إصبعاا، وربما 

الرتباط. كل انسحاب بالطبع يترافق وموجة إرهاب، ويمك  أن عضوا، وربما نصف ساق، مثل فك ا
 تيشب الحرب بن  وجبة الصباح والظهنرة، ألن اإليراننن  يزحفون ويقيمون قواعدهم.

لقد حول نتيياهو حركة الدوالب، وإلسرائنل مطالب ستحقق بعضها بمبادرة م  طرف واحد، مثل بسط 
مريكنن  بالجوالن. ليس هياك ما هو أوضح م  هذا، حن  السيادة على الغور كاستمرار العتراف األ

بكاملها  67يتوقون لالنسحاب إلى خطوط ” إرث رابن “يكون أولئك الذي  يتحدنثون ميذ سين  ع  
وتقسيم القدس، في الوقت الذي رفض فيه إرث رابن  الحقيقي إقامة دولة فلسطنيية وتضم   القدس 

تل استيطانية مثلها. بيي غانتس ييتمي بكل كيانه العقلي الموحدة، والغور، وغوش عصنون وعدة ك
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المعاد كتابته م  كل م  تراجع ع  سياسته الحقيقية، كما عبر عيها في ” إرث رابن “واألميي لـ 
 الشهري  السابقن  الغتياله.

باراك يعرف هذا، تسفيكا هاوزر يعرف هذا، وبيي بيغ  أيضاا. إذا كان كل م  يفهم هذا سيصوت 
غد لليكود، فإن انتصار بييامن  نتيياهو سيكون كامالا، وستيجو إسرائنل م  الفخ الذي تعيشه  بعد

 الديمقراطية اآلن، بل وسيضم  أيضاا قلب الدولة واستمرار الكفاح الدولي ضد إيران.
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