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 : ت ويل المقاصة للسلطة جاء لتقويتها وعد  انهيارهاشعبة االستخبارات"""الشابا " و .1

ءز "الشءبءك" اإلسرائيلي "نداف ابرغمءن" وبرئيس شعبة األبحءث في قءل برئيس جه: فلسطين المحتلة
شعبة االستخبءبرات لدى االحتالل "دبروبر شلوم" إن تحويل أموال المقءصة للسلطة خطوة مهمة جء ت 

 لتقويتهء وتجنب انهيءبرهء.
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" الابرية النقءب الليلة المءضية عن فحوى مشءدات كالمية جرت خالل جلسة 13وكشفت القنءة "
 الكءبينت أول أمس األحد وذلك فيمء يتالق بتحويل اموال المقءصة للسلطة الفلسطينية.

وذكرت القنءة أن المشءدات دابرت بين وزير المءلية موشي كحلون وكاًل من وزير المواصالت 
"بتسالل سموتريتش" ووزير جودة البيئة "زئيف ألكين" حيث هءجم االثنءن قرابر تحويل األموال 

حين دافع كحلون عن القرابر قءئاًل بءنهء أموال فلسطينية وأن السلطة كءنت ترفض  للسلطة، في
 استالمهء سءبقًء.

كمء اشتمل النقءش خالل الجلسة على جدل حول سبب عدم تطبيق قءنون خصم فءتوبرة برواتب 
األسرى والشهدا  بءلكءمل وأن الخصم الشهري الذي يجري يشمل فقط قيمة فواتير برواتب األسرى 

ليس الشهدا  حيث جرى االتفءق على عمل ملحق بقيمة فءتوبرة برواتب الشهدا  خالل الفترة المقبلة و 
 القتطءعهء من أموال المقءصة.

  8/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال 
 

 في غزة حماس باعتقال لجنة حكومية مكلفة ملف الموظفينحركة تتهم  حكومة أشتية .2
بءعتقءل لجنة حكومية في غزة كءنت تامل « حركة حمءس»الفلسطينية،  برام هللا: اتهمت الحكومة

اعتقلت « حمءس»وقءل النءطق بءسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن  على تحديث بيءنءت الموظفين.
أعضء  لجنة تحديث البيءنءت للموظفين في قطءع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزابرة 

 المءلية ووزابرة الداخلية.
 9/10/2019شرق الوسط، لندن، ال

 
 للتجسس "التواصل االجتماعي"تستغل العمل الخيري و "إسرائيل"غزة: الفلسطينية" في  داخلية"ال .3

غزة: قءلت وزابرة الداخلية واألمن الوطني )تديرهء حركة حمءس( في قطءع غزة، الثالثء ، إن إسرائيل 
مع المالومءت االستخبءبراتية واألمنية، من خالل انتحءل صفءت جمعيءت تستخدم أسءليب جديدة لج

 إنسءنية، أو استغالل موقع التواصل االجتمءعي.
دفع َتمّكن األجهزة األمنية من شّل قدبرات المتخءبرين مع االحتالل “وأضءفت الوزابرة، في بيءن: 

 ”.يبه في جمع المالومءت من غزةوإلحءق الضاف بأجهزته االستخبءبراتية، االحتالل إلى تغيير أسءل
وبرصدت الوزابرة ثالث طرق جديدة تتباهء إسرائيل في جمع المالومءت من الفلسطينيين، محذبرة من 

 التاءطي ماهء.
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انتحءل صفة جمعيءت وهيئءت خيرية، ومسءعدات طالبية “الطريقة األولى، وفق الوزابرة، تتمثل في 
ءالت مع المواطنين للحصول على مالومءت شخصية وصحية، ومكءتب عقءبرات، وغيره، وإجرا  اتص

 ”.عن المقءومين، مستغلين الغطء  المذكوبر
إنشء  عشرات الصفحءت الوهمية على مواقع التواصل “أمء الطريقة الثءنية، فهي من خالل 

االجتمءعي، تحت عنءوين ُمخءدعة: بريءضية، واجتمءعية، وترفيهية، وخدمءت االتصءالت، والطهي، 
التوظيف، وأخرى ذات طءبع سيءسي، حيث تطرح تلك الصفحءت موضوعءٍت يتم من  وإعالنءت

 ”.خاللهء الحصول على مالومءت، من خالل تفءعل المواطنين ماهء بءلتاليق، والمنءقشة، والمشءبركة
إنشء  صفحءت بانءوين صريحة على مواقع التواصل “والطريقة الثءلثة، تلجأ إسرائيل من خاللهء إلى 

ي بأسمء  ضبءط مخءبرات، أو متحدثين بءسم جيش االحتالل، أو مسؤولي المنءطق في االجتمءع
الجيش، يتم من خاللهء التواصل المبءشر مع باض المواطنين، وإغراؤهم بمبءلغ مءلية مقءبل تقديم 

 ”.مالومءت ياتبرهء المواطن بسيطة وعءمة
 8/10/2019القدس العربي، لندن، 

 
 اف المصري تعزيز التعاون في الشؤون الوقفيةاشتية يب ث مع وزير الوق .4

أطلع برئيس الوزبرا  وزير األوقءف محمد اشتية، يوم الثالثء ، وزير األوقءف المصري محمد  :القءهرة
 مختءبر جماة، على انتهءكءت االحتالل ومستوطنيه المستمرة لألمءكن الدينية في فلسطين.

ي مقر إقءمته بءلاءصمة المصرية القءهرة، ضمن جء  ذلك خالل لقء  اشتية مع الوزير المصري، ف
 برنءمج زيءبرته لمصر على برأس وفد وزابري، لبحث سبل تازيز التاءون بين البلدين.

ووضع برئيس الوزبرا ، الوزير جماة في صوبرة الوضع الخطير بءلقدس، والمحءوالت اإلسرائيلية لتهويد 
المسجد األقصى ومصليه، مشيدا بءلدوبر الكبير المدينة ونزع هويتهء اإلسالمية المسيحية، واستهداف 
 التي تقوم به جمهوبرية مصر الارعية في دعم قضيتنء.

 8/10/2019، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 " تطالب المجتمع الدولي بالت ر  العاجل ل ماية "القصى" قبل وقوع الكارثةالفلسطينية "الخارجية .5
الخءبرجية والمغترعين تصايد سلطءت االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين  أدانت وزابرة: برام هللا

اقتحءمءتهم للمسجد األقصى المبءبرك وعءحءته بحجة األعيءد اليهودية، وأدائهم شاءئر تلمودية، حيث 
 شهد اليوم الثالثء  تزايدا في أعداد المقتحمين، وطرد شرطة االحتالل النسء  من منطقة بءب الرحمة.
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مين الاءم لألمم المتحدة لسإسراع في تفايل ناءم الحمءية الدولية للشاب الفلسطيني وأبرضه ودعت األ
ومقدسءته قبل فوات األوان، والاءلمين الارعي واإلسالمي للتحرك سرياء من أجل نصرة "األقصى" 

 والمقدسيين قبل وقوع الكءبرثة.
 8/10/2019، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نية: تجمعنا عالقة استراتيجية مع الجهاد اإلسالميه .6

وصف برئيس المكتب السيءسي لحركة المقءومة اإلسالمية، حمءس، إسمءعيل هنية، الاالقة  غزة:
 الثنءئية بين حركته والجهءد اإلسالمي، بـ "االستراتيجية".

الثء ، لقيءدة حركة جء  ذلك خالل زيءبرة وفد برفيع المستوي من حركة حمءس برئءسة هنية، يوم الث
الجهءد اإلسالمي لتهنئتهم بذكرى االنطالقة الجهءدية الثءنية والثالثين، وتخللهء اتصءل هنية، بءألمين 

 الاءم لألخيرة لتهنئته بذات المنءسبة.
وقءل هنية: في هذا اليوم المبءبرك جئنء بءسم إخوانكم في حركة حمءس جمياء لكي نقدم التهءني 

لحركة الجهءد اإلسالمي، التي تمر علينء ونحن نتنسم  32ى االنطالقة الجهءدية والتبريكءت في ذكر 
 عبير االنتصءبرات، برغم مء يحيط بنء وعقضيتنء من أخطءبر وتحديءت.

وأضءف: "عندمء ننار لحركة الجهءد اإلسالمي، نشار بءلكثير من الطمأنينة واألمل، لذا نهنئ 
 م الروح ماهم".أنفسنء بهذه الذكرى المبءبركة، ألننء توأ

وأكد هنية أن الاالقة بين حمءس والجهءد اإلسالمي، في أفضل حءالتهء، ويوجد هنءك تحءلف مع 
هذه الحركة التي تحمل براية اإلسالم والمقءومة، مشددا أنه ال فرق بين الحركتين اللتين برسختء مواقف 

 محددة.
ءفذ عزام، بوفد حمءس، قءئال: من جهته، برحب عضو المكتب السيءسي للجهءد اإلسالمي الشيخ ن

"نتشرف بهذه الزيءبرة الكريمة والمبءبركة إلخواننء في حركة حمءس، وعلى برأسهم برئيس المكتب 
وأكد أن حمءس والجهءد االسالمي سجلتء حضوبرا الفتء، وأحدثتء نقلة  السيءسي األخ أبو الابد هنية".

 ا  على دبرب الحرية والكرامة.كبيرة في الامل المقءوم، وقدمتء قءدتهمء ومؤسسيهمء شهد
 8/10/2019، فلسطين أون الين

 
 بشكل متزامن "الرئاسية والتشريعية"حماس تتمسك بإجراء االنتخابات  .7

دعء النءطق بءسم حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" حءزم قءسم برئيس السلطة محمود عبءس إلى 
نهء تشكل مدخاًل منءسبًء لتوفير األجوا  إعالن موافقته على مبءدبرة الفصءئل الثمءنية للمصءلحة؛ أل
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النتخءبءت برئءسية وتشريعية متزامنة، واالتفءق على موعد النتخءبءت المجلس الوطني، وهو مء تم 
 االتفءق عليه في اتفءقءت المصءلحة.

وأكد قءسم أن موقف الحركة من االنتخءبءت واضح وإيجءبي، وقد أبدت استادادهء للدخول في الاملية 
 تخءبية منذ اللحاة األولى إلعالن برئيس السلطة نيته اإلعالن عن انتخءبءت عءمة.االن

ونبه قءسم بأن حركة حمءس جءهزة للقيءم بمء هو مطلوب إلنجءح الاملية االنتخءبية؛ انطالقًء من 
 مسؤوليتهء الوطنية، وحرصًء على مصلحة شابنء الاليء.

 8/10/2019موقع حركة حماس، 

 

 االنتخابات تتطلب حواًرا وطنيًّا شاماًل لضمان نجاحها: "الديمقراطية" .8
قءلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن االنتخءبءت ليست مجرد عملية يلقي فيهء النءخبون : غزة

أوبراقهم في صنءديق االقتراع، بل هي عملية سيءسية متكءملة تتطلب توفير شروطهء وآليءتهء 
 ي أجوا  من الحرية والشفءفية والديمقراطية.وقوانينهء، بمء يضمن إجرا هء ف

للمرشحين حرية  -بءإلضءفة ألعاله -وأكدت الديمقراطية في بيءن صحفي الثالثء  ضروبرة أن يتوفر
التحرك في أنحء  الضفة الفلسطينية بمء فيهء القدس وقطءع غزة دون مضءيقءت أو عراقيل سوا  من 

 السلطة الفلسطينية أو سلطءت االحتالل.
عت الجبهة في هذا السيءق إلى إطالق الحوابر بداية بين فصءئل منامة التحرير الفلسطينية وعلى ود

أعلى المستويءت، بمء يضمن حضوبر قيءدات الصف األول ثم االنتقءل بادهء إلى حوابر يشمل جميع 
 القوى الفلسطينية وأيضًء على أعلى المستويءت القيءدية.

ت شءملة للرئءسة والمجلسين التشرياي في السلطة الفلسطينية وطءلبت بضروبرة أن تكون االنتخءبء
والمجلس الوطني في منامة التحرير بموجب ناءم التمثيل النسبي وعمء يضمن مشءبركة جميع أبنء  
ه السلطة التشريعية  الشاب الفلسطيني في انتخءب المجلس الوطني في الداخل والخءبرج ماًء، بادِّّ

 سطينيين.الاليء والممثلة لاموم الفل
 8/10/2019، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 تدعو شعبنا لليقظة وحرمان االحتالل إنجازات أمنيةلفصائل المقاومة الغرفة المشتركة غزة:  .9

دعت غرفة الامليءت المشتركة لفصءئل المقءومة شابنء الفلسطيني إلى اليقاة وحرمءن الادو  -غزة 
 أي إنجءز على صايد الماركة األمنية.
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قءلت في بيءن وصل "المركز الفلسطيني لسإعالم" إنهء تءبات مء جء  في بيءن وزابرة الداخلية حول و 
أسءليب مخءبرات الادو، ومكتب المنسق في جمع المالومءت عن المقءومة الفلسطينية في قطءع غزة، 

 وأسلوب االغتيءل المانوي للمجءهدين.
ل شهر من اآلن، وعحثت مخءطر سلوك الادو وأشءبرت إلى أنهء عقدت اجتمءعًء بهذا الخصوص قب

 الجديد، وأوعزت للجهءت المختصة بضروبرة القيءم بخطوات تحبط توجه الادو الجديد.
وبرأت الغرفة أن ذهءب الادو لجمع المالومءت االستخبءبرية تحت غطء  جمعيءت خيرية ومؤسسءت 

ادو باد كشف جز  كبير من صحية وأخرى سيءحية جء  نتيجة التحدي الذي فرضته األجهزة على ال
 عمالئه، مثمنة مء قءم به عدد كبير من المواطنين بإبالغ األجهزة المختصة حول مء يقوم به الادو.

وأكدت أن تاءطي باض الشخصيءت الفلسطينية مع المنسق وضبءط مكتبه خطوبرة بءلغة، وسلوك 
المنسق الذي ياد ضءبطء  يتنءفى مع القيم الوطنية، وقربرت برفع الغطء  عن كل شخص يتاءطى مع

 مركزيء في وزابرة الحرب الصهيونية.
 8/10/2019، المركز الفلسطيني لإلعال 

 

 كاملة العتقال القيادي بالشعبية بدران جابر "رية إسرائيليةس  " .10
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثء ، القيءدي في الجبهة الشابية لتحرير فلسطين : الخليل

 عءًمء( من مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة. 69بر جءبر )بدبران بد
جنديًّء من وحدة ماليين كءملة، بكءمل عتءدهم  60وأفءد نجل القيءدي األسير جءبر، أن نحو 

وضءبطين من جيش االحتالل وآخرْين من مخءبراته، وآليءت عسكرية وسيءبرة إساءف، حءصروا 
 واعتقلت والده إلى جهٍة مجهولة.المنزل في حي فرش الهوى بءلخليل فجرا، 

وياّد القيءدي جءبر، أحد مؤسسي الجبهة الشابية، وذبراعهء الطالبي، وأمضى سنوات طويلة في 
سجون االحتالل، أّولهء في السباينيءت، وشءبرك في الاديد من الخطوات االحتجءجية مع األسرى، 

 وياءني من أمراض عدة.
 8/10/2019، المركز الفلسطيني لإلعال 

 

 برهو  يدعو إلى أكبر حملة دعم لهل مدينة القدس .11
دعء النءطق بءسم حركة حمءس، فوزي برهوم أبنء  األمة الارعية واإلسالمية كءفة، وأحرابر الاءلم إلى 
تشكيل أكبر حءلة دعم وإسنءد ألهل مدينة القدس المحتلة وتازيز صمودهم لتمكينهم من الوقوف في 

 وجه الادوان اإلسرائيلي.
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ءلب برهوم في تصريح صحفي، جءماة الدول الارعية ومنامة التاءون اإلسالمي بءلقيءم بدوبرهم وط
وواجبهم تجءه مء يجري من عدوان منام وممنهج على المسجد األقصى، والامل على تسخير كل 

 مقدبرات األمة لصد هذا الادوان.
 8/10/2019موقع حركة حماس، 

 

 واقع بالقصى سيكون ثمنه قاسياحماس: م اولة االحتالل فرض المر ال .12
أن محءولة االحتالل فرض األمر الواقع في المسجد األقصى سيكون ثمنه قءسيء،  أكدت حركة حمءس

 فمقءومتنء تواصل إعدادهء ليوم التحرير الموعود.
األقصى يوم الثالثء ، إن  لمجزبرةوقءلت الحركة في تصريح صحفي في الذكرى التءساة والاشرين 

تالل مع قطاءن المستوطنين يواصلون اللاب بءلنءبر، منوهة إلى أن مء يقومون به من قءدة االح
 استفزازات في سءحءت األقصى، سيكون له حسءب على يد مقءومينء األبطءل من أبنء  شابنء.

 8/10/2019موقع حركة حماس، 

 
 طن فوق غزة 1,000جنرال إسرائيلي يهدد: مطرقة زنتها  .13

زعم قءئد لوا  غزة في جيش االحتالل الجنرال ألياءزبر طوليدانو أن كل  وديع عواودة: –النءصرة 
القوات اإلسرائيلية موجودة على حءفة الحرب، مهددا بءلقول إن مطرقة وزنهء ألف طن مالقة فوق 

 القطءع، والمستوى السيءسي هو الذي يقربر متى تقع الضرعة.
حكومة االحتالل بنيءمين نتنيتءهو يوجز في طوليدانو الذي عمل في السءبق سكرتيرا عسكريء لرئيس 

الثالثء  مء شهدته منطقته السنة الابرية المنصرمة بءلقول إنهء ” يدياوت أحرونوت“حديث لملحق 
فترة ملتهبة مليئة بءلبءلونءت الحءبرقة والصوابريخ وصءفرات اإلنذابر ومحءوالت التسلل والماءهرات 

ه لغزة يقول طوليدانو إنه ال يوجد في قءموسه مصطلح األسبوعية بطول الجدابر مع غزة. في تهديد
، ماتبرا ذلك مصطلحء ”قوة الردع“، نءفيء زعم أوسءط كثيرة في إسرائيل بأنهء فقدت ”سيءسة االحتوا “
 ”.مصطلح فلسفي”وقد تحول لـ” أملسء ال يمكن ضبطه“

الذي سيحدث حتى يتم طن فوق برأسهء فمء  1,000غزة تالم أن هنءك مطرقة زنتهء “ويتءبع مهددا: 
ضرعهء بهء؟ هذا موضوع مرتبط بءلسيءسءت وقرابر يأخذ بءلحسبءن نارة لكل الجبهءت القءئمة. من 

 ”.االهتمءم بأن يكون دوبري قءتال عندمء يقربر المستوى السيءسي إسقءط المطرقة علىجهتي 
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غزة برئيس حكومة وبردا على سؤال عمء إذا كءنت إسرائيل قريبة من الحرب عندمء فءجأ صءبروخ من 
االحتالل بنيءمين نتنيءهو وهو يخطب في اجتمءع انتخءبي قبيل انتخءبءت الكنيست في أسدود، قءل 

 طوليدانو إن إسرائيل دائمء موجودة على شفى حرب.
 8/10/2019القدس العربي، لندن، 

 
اإليراني في تشجيعًا للنشاط التركي و "مسؤولون إسرائيليون كبار ينتقدون ترمب ويعتبرون قراره  .14

 "سوريا
عّبر مسؤولون إسرائيليون كبءبر عن قلقهم الشديد من قرابر الرئيس : «الشرق األوسط»تل أبيب: 

األميركي، دونءلد ترمب، سحب القوات األميركية من شمءلي سوبريء وترك الحلفء  األكراد لقمة سءئغة 
، «ل أبيب فوجئء بهذا القرابرالمستوى السيءسي والجهءز األمني في ت»في أيدي تركيء، وقءلوا إن 

تخليًء عن القوات الكردية التي حءبرعت بإخالص ومهنية عءلية وسءهمت في دحر »ويريءن فيه 
 «.تشجياًء للنشءط التركي واإليراني في سوبريء»، كمء اعتبراه «)داعش(

قبل المءضية، في التلفزيون اإلسرائيلي، الليلة « 13القنءة »وكشف أحد المسؤولين، وفقًء لتقرير بثته 
المجلس الوزابري المصغر في الحكومة اإلسرائيلية )الكءبنيت(، الذي التأم قبل بضع سءعءت »عن أن 

من قرابر ترمب، كءن قد نءقش جملة مواضيع تتالق بإيران وسوبريء والاراق، وعينهء برغبة ترمب، مع 
األوسط، بمء في ذلك  ، تجنب أي مواجهة في الشرق 2020اقتراب االنتخءبءت الرئءسية األميركية 

إيران. لكنه لم يتوقع قرابرًا كهذا. وعليه، فإنه يرى في التطوبرات األخيرة إثبءتًء على أن إسرائيل لن 
 «.تستطيع االعتمءد أكثر على ترمب بشأن سوبريء، بءستثنء  الدعم السيءسي للهجمءت اإلسرائيلية

بءلصمت منذ إعالن ترمب، فهو ال يفّوت  وكءن برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي، بنيءمين نتنيءهو، قد الذ
فرصة إال ويتبءهى بءلحليف األقرب له خالل السنوات الثالث األخيرة في البيت األبيض، لكن هذا 

اآلن، »الحليف يدير ظهره لحلفءئه اليوم ويبقيهم مكشوفين للضرعءت الماءدية. وأضءف المسؤول: 
ق النقد أو االعتراض. ومع أن ترمب يبقي حلفء ه تدفع إسرائيل الثمن، لكن من دون أن يكون لهء ح

وحيدين، أمءم التهديد المتصءعد في سوبريء، فإن نتنيءهو ال يجد الكلمءت ليابر عن االحتجءج 
 «.واأللم

اإلخبءبري، التءبع لسلطة البث الرسمية )كءن(، على لسءن وزير كبير من أعضء  « كءن»ونقل موقع 
بر سيءسة )االنازالية(، والحزم في التراجع. فهو لم يكتفِّ بادم الرد ترمب يختء»، قوله إن «الكءبنيت»

على قيءم إيران إسقءط الطءئرة المسيرة األميركية، ولم يحرك سءكنًء إزا  قيءم إيران بءلهجوم على 
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حليفته الساودية، بل ضرب عرض الحءئط برأي الشاب األميركي الذي يتخذ مواقف سلبية تجءه 
 «.النسحءب من سوبريء هو شءبرة تحذير، وعخءصة بمء يتصل بءلنشءط اإليرانيا»وقءل إن «. إيران

   9/10/2019 الشرق الوسط، لندن،
 

 فوجئت بقرار ترامب س ب القوات المريكية من سورية"إسرائيل ""هآرتس":  .15
ذكرت صحيفة هآبرتس، صبءح يوم الثالثء ، أن إسرائيل فوجئت : القدس المحتلة ــ نضءل محمد وتد

ابر الرئيس األميركي دونءلد ترامب بسحب القوات األميركية من شمءل سوبرية وإتءحة المجءل أمءم بقر 
 تركيء لشن عمليءتهء في المنطقة.

وأضءفت الصحيفة أن توقيت إعالن قرابر ترامب فءجأ الجهءت األمنية واإلسرائيلية بشكل كلي، وأن 
جدي في جلسة الكءبينت السيءسي  عدة مصءدبر ذكرت أن القرابر لم يطرح ولم يتم بحثه بشكل

واألمني اإلسرائيلي مطلع األسبوع، بءلرغم من أن الجلسة خصصت لبحث "التوتر" األمني مقءبل 
 إيران وفي السءحة الفلسطينية.

وأشءبرت الصحيفة إلى أنه لغءية اآلن لم يالق أي طرف برسمي إسرائيلي علنًء على هذا القرابر، في 
 في الحزب الجمهوبري األميركي. وقت أدانه كبءبر المسؤولين

ولفتت "هآبرتس" إلى أن هذه ثءني مرة، يتخذ فيهء ترامب قرابرًا حءسمًء في المسألة السوبرية، يفءجئ 
قربر إخراج قواته من شمءل سوبرية  2018إسرائيل بشكل مطلق، باد أن كءن في ديسمبر/كءنون األول 

 .باد أن منح إسرائيل مهلة يوم كءمل قبل إعالن القرابر
من جءنبه، أشءبر محلل الشؤون الاسكرية في الصحيفة "عءموس هرئيل" في تاليقه على القرابر أنه 

 يشكل "بشرى سيئة" لكل حلفء  الواليءت المتحدة في المنطقة، ومن بينهم إسرائيل.
وانتقد هرئيل في تاليق له الرهءن المطلق الذي أخذه نتنيءهو على نفسه في سيءق تاءمله مع الواليءت 
المتحدة، بمء في ذلك االبتاءد كليء عن الحزب الديمقراطي األميركي وضرب حءلة اإلجمءع األميركية 

 بءلنسبة لكل مء يتالق بأمن إسرائيل والدعم التقليدي لهء من قبل الحزعين.
 8/10/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 نتنياهو ينتظر اقتراح ليبرمان حول ال كومة الجديدة .16

برغم تفءقم األزمة السيءسية والجمود التءم في مسءبر تشكيل حكومة جديدة في : مجليتل أبيب: ناير 
إسرائيل، يتمسك برئيس الوزبرا ، بنيءمين نتنيءهو، بكتءب التكليف الذي منحه له برئيس الدولة برؤوعين 

 إسرائيل»برفلين، حتى اللحاة األخيرة، وينتار االقتراح الذي وعد بطرحه، زعيم حزب اليهود الروس 
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، أفيغدوبر ليبرمءن، كحل وسط إلقءمة حكومة وحدة تجمع حزب الليكود الحءكم اليوم مع حزب «بيتنء
 بقيءدة بيني غءنتس.« كحول لفءن»الجنراالت 

وأفءدت مصءدبر في الليكود بأن ليبرمءن يمسك بخنءق قءدة الحزعين. فمن جهة يسرب بأنه يرى 
وعوده االنتخءبية ويلمح بأن نتنيءهو هو الذي يجب ضروبرة أن يتنءزل كل منهمء عن موقفه المبدئي و 

أن يكون برئيس الحكومة األول في عملية التنءوب بينهمء، لمدة سنتين، أو إلى حين تقدم ضده لوائح 
اتهءم، على أن يتولى غءنتس الرئءسة في حءل توجيه الئحة اتهءم، أو باد سنتين في حءل لم تقدم 

 كود وزعمء ه ويصفهم بأقذع الصوبر ويحرق عمليء الجسوبر ماهم.الئحة اتهءم، يهءجم ليبرمءن اللي
، هءجم فيهء نتنيءهو وقءل إنه ليس أمينء على «ماريب»وأدلى ليبرمءن بتصريحءت إلى صحيفة 

إنه ال يتوبرع عن تفايل »أصدقءئه وحلفءئه وحتى أفراد عءئلته ويشكك في كل من حوله. وقءل عنه 
أنه في حءل كءن لديك توجه »ليبرمءن إن مشكلة نتنيءهو هي وقءل «. محققين خءصين ضد عءئلتي

أو نارة مغءيرة لنارته، بمء يتاءبرض مع مصءلحه، فإنك تصبح عدوا شخصيء له، وستتهم بأنك تكره 
 «.برئيس الحكومة، وأنك يسءبري، وتحءول إسقءطه

الوم ميري بريغيف، كمء هءجم ليبرمءن وزيرين مقرعين من نتنيءهو وعءئلته، همء، وزيرة الثقءفة وال
«. الكذاب»، ووزير الخءبرجية، يسرائيل كءتس، فوصفه بـ«البهيمة»المقرعة من نتنيءهو، وقد وصفهء بـ

مثقفء مثل زئيف جءبوتينسكي )مؤسس تيءبر اليمين في الحركة الصهيونية( كءن »وقءل ليبرمءن، إن 
هء لم تمسك أبدا كتءبء سيصءب بءلذهول لو أصغى لدقيقة واحدة لميري بريغيف، وهي تفءخر بأن

 «.لألديب الروسي الكبير، أنطون تشيخوف. فتصوبروا كيف ياينون بهيمة كهذه وزيرة للثقءفة
وكءن ليبرمءن قد وعد بطرح مبءدبرة لتسوية الخالفءت بين نتنيءهو وغءنتس ولمنع التوجه إلى 

، وهو يوم صوم وحداد «يوم الغفران»االنتخءبءت مرة أخرى هذه السنة، وحدد لذلك موعدا في نهءية 
لليهود بدأ مسء  أمس الثالثء  وينتهي مسء  اليوم األبرعاء . وقءل إن همه الوحيد اليوم هو أن تسقط 
حكومة االبتزاز واإلكراه الديني، لذلك يصر على أن تكون الحكومة القءدمة حكومة وحدة علمءنية بين 

، ويستباد منهء كل من حزب اليهود «يسرائيل بيتينو»الليكود وكحول لفءن، وماهمء حزعه هو 
وقءل إن «. يهدوت هتوبراه »وتحءلف أحزاب اليهود األشكنءز المتدينين « شءس»الشرقيين المتدينين 

عضو كنيست وستكون ثءبتة ومستقرة وستستطيع مواجهة  73حكومة كهذه ستستند إلى دعم 
 التحديءت السيءسية واالقتصءدية كمء ينبغي.

  9/10/2019، الشرق الوسط، لندن
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 .. خوف من نفاذ العتاد والذخيرة: دّيان طرح فكرة الترانسفير للمواطنين العرب1973حرب تشرين  .17
كشفت بروتوكوالت سرية لمداوالت هيئة األبركءن الاءمة للجيش اإلسرائيلي في بداية حرب تشرين 

الحرب، أن وزير األمن عءمء على هذه  46، ُنشرت أمس، اإلثنين، بمنءسبة 1973األول/أكتوعر عءم 
في حينه، موشيه دّيءن، أصيب بحءلة ذعر، وتخوف من أن إسرائيل لن تتمكن من الدفءع عن 
نفسهء، ودعء إلى استدعء  جنود مسرحين و"مسنين" ومتطوعين من اليهود في أنحء  الاءلم إلى 

 الخدمة في الجيش اإلسرائيلي.
ديد الرقءبة على المواطنين الارب في إسرائيل، تحسبء وفي سيءق هذه الحءلة النفسية، اقترح دّيءن تش

من تاءون األقلية الارعية مع الدول الارعية ضد إسرائيل. وقءل دّيءن، حسب بروتوكول اليوم األول 
للحرب، إن "الارب في الداخل سياملون ضد الدولة. وعندمء يصاد الدم إلى برأسهم سنضطر مجددا 

 ة".إلى التاءمل ماهم بامليءت متنوع
وأوعز دّيءن لحرس الحدود والحكم الاسكري بقمع ماءهرات، تخوف أن ينامهء المواطنون الارب، 
"ألن بمقدوبرهم أن يهزوا محءوبر السير وإشغءلنء بذلك... وهذا )الكالم( ليس لهذه الطءولة. لكن ينبغي 

بدو أن دّيءن كءن أن نزيل هذا من برأسنء والقول ألحد مء: خذ هؤال  الارب. نحن في وضع كهذا". وي
 يتحدث هنء عن ترانسفير، إذ أضءف "مءذا تقترح، أن تكون هنء أقفءص؟".

وقءل دّيءن في اليوم األول للحرب: "مء الذي يخيفني أكثر من أي شي ؟ أن تبقى دولة إسرائيل في 
نهءية األمر من دون سالح يكفي للدفءع عن نفسهء، أال يكون هنءك عدد كءف من الدبءبءت، 

ئرات واألفراد المدبرعين على الدفءع عن أبرض إسرائيل"، حسب البروتوكوالت التي نشرتهء الطء
 الصحف اإلسرائيلية اليوم، الثالثء .

ل إلى دّيءن، قبل يوم واحد من  ونشرت وزابرة األمن، أمسن تقرير االستخبءبرات األخير الذي أبرسِّ
أنه "يبرز اتجءه بإنهء  استادادات السوبرية  –نشوب الحرب. وجء  فيه حول الجبهة اإلسرائيلية 

مختلفة بحلول الخءمس والسءدس من تشرين أول/أكتوعر... وجرى اإلبالغ عن وجود شاوبر في 
أوسءط ضبءط وجنود سوبريين بأنه يتوقع قتءل بحجم كبير، من دون توضيح من سيبءدبر لذلك ومء 

 هي الخلفية".
أنه "تتواصل تخوفءت المصريين من نية إسرائيل المصرية  –وأضءف التقرير حول الجبهة اإلسرائيلية 

استغالل التدبريب )المصري( وشهر برمضءن لشن هجوم جوي". باد ذلك يتحدث التقرير عن أنشطة 
عسكرية مصرية: "تم وقف دوبرات سالح الجو، تم تغيير غرف االتصءل وشيفرات بشكل غير عءدي، 

تخبءبرات اإلسرائيلية أنه "ال توجد مؤشرات في تم السمءح للجنود بادم الصوم". برغم ذلك، قدبرت االس
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هذه المرحلة على وجود استادادات عينية لهجوم ينفذه سالح الجو المصري"، أي أن إسرائيل لم تكن 
 تتوقع الحرب حتى يوم واحد قبل نشوعهء.

 8/10/2019، 48عرب 
 

 إسرائيلي ي تلون مواقع حساسة بالمم المت دة 100أكثر من  .18
كشف تقرير صحفي إسرائيلي أن "المقر الرئيسي لمنامة األمم المتحدة : أبو عءمر عدنءن -21عرعي
موظفين إسرائيليين، باضهم يتقلد مواقع مرموقة وحسءسة، حتى أن عددا منهم يزوبر دوال  103يضم 

مصنفة على أنهء ماءدية إلسرائيل، مع أن هنءك قنءعءت إسرائيلية متزايدة بأن المنامة الدولية تنتهج 
 لوكء ماءديء إلسرائيل".س

"، 21وأضءف إيتمءبر آيخنر، المراسل السيءسي لصحيفة يدياوت أحرونوت، في تقرير ترجمته "عرعي
حصل  2014أن "عدد الموظفين اإلسرائيليين في المنامة الدولية كءن في السءبق منخفضء، لكنه منذ 

 66ون جواز سفر إسرائيلي، موظفين، يحمل 103تزايد تدبريجي في أعدادهم، حتى وصل اليوم إلى 
منهم يتقلدون مواقع إدابرية ومهنية برفياة المستوى في مقر المنامة بوالية  29برجال، والبءقي نسء ، 

 نيويوبرك".
وأوضح أن "باض الموظفين اإلسرائيليين ياملون بمكتب األمين الاءم ومجلس األمن، وآخرين 

مم المتحدة المنتشرة في عدد من دول الاءلم، ياملون في مكءتب المنامة بءلقدس وجنيف وعاثءت األ
 مثل أمريكء الالتينية وممثليءت أخرى".

عوفرا نءتيف، الخبيرة القءنونية في األمم المتحدة، قءلت إن "خلفيتهء المهنية آتية من وزابرة الخءبرجية 
حرب اإلسرائيلية، ثم موظفة بسفءبرتهء في المنامة الدولية، وعملت ضمن طءقم محءكمة مجرم ال

الصرعي سلوفودان ميلوسوفتيش بمحكمة الجنءيءت الدولية في الهءي، ثم شءبركت بمحءكمة مجرمي 
 الحرب في برواندا".

ديفيد زخءبريء موظف برفيع المستوى لمتءباة قرابرات مجلس األمن الدولي الخءصة بمحءبرعة مء وصفه 
ت، وعمل في المنامة الدولية بـ"اإلبرهءب"، ياّد أحد الموظفين برفياي المستوى في هذا الملف بءلذا

عءمء، وياّد موقاه حسءسء ومهمء، وهو اإلسرائيلي الوحيد الذي يامل خبيرا في شؤون  13منذ 
 اإلبرهءب بمجلس األمن الدولي.

يقول زخءبريء إنه "من خالل مهءمه في تشخيص المخءطر اإلبرهءبية حول الاءلم، يقوم بتقديم 
لة بءلحد من تباءته وآثءبره، ويامل تحت إدابرته عشرات الخبرا  التوصيءت لمحءبرعته، وشرح السبل الكفي
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مركزا بحثيء حول الاءلم، كلهم يقدمون  120القءدمين من حلف النءتو واإلنترعول، ويامل بءلشراكة مع 
 دبراسءتهم حول موضوع اإلبرهءب لألمم المتحدة، بينهء مركز هرتسيليء في إسرائيل".

مي أحصل على المالومءت السرية التي تقدمهء الماءهد البحثية، وأضءف أنني "كإسرائيلي وموظف أم
وأبرفاهء للجنة مكءفحة اإلبرهءب التءباة لمجلس األمن، حيث نقءشءتهء سرية، وال يمكن تفصيل مء 
يحدث فيهء، لكني أتواصل يوميء مع شركء  الامل، باضهم قءدمون من دول ال ترعطهء بإسرائيل 

هءب، حيث يتركز عملنء في وقف تمويل الجمءعءت المسلحة من عالقءت، لكنهم يخشون من اإلبر 
 خالل إصدابر قرابرات من مجلس األمن".

داني دانون، السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة، قءل إننء "سنامل على زيءدة أعداد الموظفين 
 اإلسرائيليين في المنامة الدولية، فءلامل فيهء ال شبيه له في الاءلم".

في المنامة الدولية قءل للصحيفة إن "الطءقم اإلسرائيلي يامل في األمم المتحدة كمء مصدبر مسؤول 
لو كءن في إسرائيل، بد ا بطلب األكل الحالل وفق الشرياة اليهودية، أو أخذ اإلجءزات الرسمية مثل 

 يوم الغفران".
تبط باالقءت مع يءبرون لوفتتسكي يامل في مكتب إعداد موازنة المنامة الدولية، يقول إنه "ير  

موظفين آخرين من دول ليس بينهء وعين إسرائيل عالقءت برسمية، لكنهم جمياء يارفون أنني 
 إسرائيلي، وعاضهم من دول ماءدية، لكن عالقءت الامل ممتءزة".

ميداد إشكنءزي قءل إنه "يامل في مهءم األمن والحمءية، وعاد انتهء  خدمتي في الجيش اإلسرائيلي 
عءمء في هذه المهمة الحسءسة، عملت في باض األحيءن مرافقء  11لمتحدة قبل وصلت لألمم ا

 شخصيء لألمين الاءم السءبق للمنامة الدولية بءن كي مون".
يونءثءن مشاءل يامل مرشدا للوفود األممية، قءل إني "التقي في أحيءن كثيرة مع وفود من دول كوبريء 

"مبسوطين" حين عرفوا أنني إسرائيلي، لكن باضهم فوبر أن الشمءلية وقطر واإلمءبرات الارعية، وكءنوا 
يارف هويتي يتهمني بءلتسبب بمشءكل الشرق األوسط، مع أن مدير القسم الذي أعمل فيه هو 

 فلسطيني".
ألف، وبرغم أن  300وذكرت الصحيفة أن "األمم المتحدة لديهء طءقم موظفين ضخم، يصل عدده 

من  120نخفضة، لكنهء مرشحة للزيءدة، حيث يحق لهء تايين نسبة الموظفين اإلسرائيليين تاد م
 حءملي جوازاتهء في المنامة الدولية".

وختمت بءلقول إن "الناءم اإلدابري والمءلي في األمم المتحدة ينطبق على الموظفين اإلسرائيليين، 
 21 إلى حيث يبدأ براتب الموظف في المقر الاءم في نيويوبرك من عشرة آالف دوالبر شهريء، وصوال
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ألفء حسب التراتب اإلدابري والوظيفي، بجءنب تقديم المسءعدات اليومية، كأجرة البيت ومدابرس األوالد 
 والحضءنة، والمسءهمة في تكءليف الدبراسة األكءديمية، والتأمين الصحي، وغيرهء".

 8/10/2019، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيلا"تقرير: استمرار الوجود اإليراني بسورية مرهون بردعها ل .19
تتءبع إسرائيل عن كثب وعشكل مكثف التحركءت اإليرانية، وعشكل خءص في سوبرية، وتاتبر أن 
إيران تساى للبقء  في سوبرية. وقءل تقرير صءدبر عن "ماهد أبحءث األمن القومي" في جءماة تل 

أهمية أبيب، أمس اإلثنين، إنه "يوجد الستمرابر الوجود الاسكري اإليراني/الشياي في سوبرية 
إستراتيجية بنار إيران". وحسب التقرير، الذي أعده البءحث في الماهد، أفراييم كءم، فإن بين أسبءب 
الوجود الاسكري اإليراني في سوبرية تنبع من أن "بقء  ناءم بشءبر األسد ليس مضمونء، كمء أن 

برية والاراق. قد تاود وتشكل خطرا على المصءلح اإليرانية في سو  –داعش  –الدولة اإلسالمية 
ولذلك، فإن إبقء  القوات الخءضاة لقيءدة إيران في سوبرية غءيتهء الحفءظ وترسيخ ابرتبءط وتالق ناءم 

 األسد بإيران".
واعتبر التقرير أن إيران تساى إلى استغالل وجودهء في سوبرية "من أجل تشديد التهديد على 
إسرائيل، بواسطة حزب هللا وميليشيءت شيعية أخرى، من خالل توسيع الجبهة ضد إسرائيل من جهة 

ضد لبنءن وسوبرية. ومن هذه النءحية، االنتشءبر الاسكري في سوبرية يشكل، بنار إيران، جبهة أمءمية 
خصومهء، وعايدا عن أبراضيهء. والتواجد في سوبرية، يازز تأثير إيران على جءبرتيهء، الاراق ولبنءن، 
المهمتءن بءلنسبة إليران بسبب وجود مجموعة سكءنية شيعية فيهمء. وسوبرية هي حلقة الوصل بين 

حيز الشياي، إيران، عن طريق الاراق، ولبنءن إلى البحر المتوسط، والتي تسمح إليران بتازيز ال
 وضمن ذلك بواسطة تحسين دائم لقدبرات حزب هللا الاسكرية".

وعقء  الوجود اإليراني في سوبرية منوط بناءم األسد، بءدعء  أن الناءم هو الذي استدعى إيران إلى 
التدخل الاسكري في سوبرية، خالل الحرب األهلية. وطءلمء أن الناءم يريد بقء  اإليرانيين، فإنه 

وسيء، الحليفة األخرى للناءم، إخراج اإليرانيين من سوبرية. وذكر التقرير أنه توجد يصاب على بر 
مؤشرات على أن استمرابر هذا التواجد مرغوب به من جءنب الناءم. "فءألسد مدين إليران، إلى جءنب 
بروسيء، ببقء  حكمه". وفي هذه األثنء ، بدأت مشءبريع إعءدة إعمءبر ماقد وطويل األمد في سوبرية، 

الناءم بحءجة إلى مسءعدات اقتصءدية وعسكرية واساة من إيران. وذلك في الوقت الذي "مء زال و 
 هنءك أعدا  لألسد الذي قد يشكلون خطوبرة عليه، ومواجهتهء يتطلب دعمء إيرانيء".
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وأشءبر التقرير إلى الماضالت في سوبرية. من جهة، برجح التقرير، أن "إيران تأخذ بءلحسبءن أن 
أن ينقلب. وبرغم أن األسد ال يزال بحءجة إلى إيران، ولكن بشكل أقل ممء كءن عليه الوضع يمكن 

خمس سنوات، ألن الخطر األسءسي على الناءم زال بقدبر كبير. ومن جهة  –الوضع قبل أبرعع 
أخرى، فإن األسد قد يدبرك أن استمرابر التواجد الاسكري اإليراني سيسبب ضربرا أكثر من الفءئدة، 

ينهء أن الوجود اإليراني يوبرطه مع إسرائيل مرة تلو األخرى، ويتسبب بءحتكءكءت مع لادة أسبءب ب
بروسيء. ويرجح أن سوبرية ستستمر في التارض لضغوط، من جءنب الواليءت المتحدة وإسرائيل، وبرعمء 
 من جءنب بروسيء أيضء، وبرعمء تركيء، من أجل إخراج القوات اإليرانية من سوبرية. وإيران ال يمكنهء أن
تتجءهل أيضء احتمءل أن ناءم األسد، وبرغم استقرابره، لن يصمد في األمد األباد، ويحل مكءنه ناءم 

 يفضل االبتاءد عن إيران".
 

 اجتماعية: نقل سكان –سياسة اقتصادية 
اعتبر التقرير اإلسرائيلي أنه "لهذه األسبءب، قربرت إيران، قبل عدة سنوات على مء يبدو، أال تكتفي 

مسءعدات عسكرية واقتصءدية، والتدخل عسكريء. ونية إيران كءنت ومء زالت استغالل  بمنح سوبرية
الضءئقة والدمءبر الحءصل في سوبرية من أجل محءولة التأثير على عدة عنءصر طءئفية واقتصءدية 
في سوبرية، وتوثيق الاالقءت ماهء، دون أن يكون ذلك مرتبطء بءلناءم. وهكذا تحول التغلغل 

 االجتمءعي إلى سوبرية إلى عنصر مركزي في سيءسة إيران الشرق أوسطية".      –االقتصءدي 
 2018وأشءبر التقرير إلى أن إيران وسوبرية وقاتء على مجموعة اتفءقيءت، بين آب/أغسطس 

، تتالق بتوسيع التاءون الاسكري بينهمء، وترميم قوات الناءم والصنءعءت 2019وآذابر/مءبرس 
هذه االتفءقيءت بءستمرابر تواجد المستشءبرين الاسكريين اإليرانيين في الاسكرية في سوبرية. وقضت 

سوبرية. وواضح أنه لكال الجءنبية مصلحة في توسيع الاالقءت الاسكرية واالقتصءدية بينهمء. "وناءم 
 األسد لن يسءبرع إلى المس باالقءته مع إيران، برغم الضغوط الممءبرسة عليه".

أهمية التي تنفذهء إيران، بءلتنسيق مع الناءم السوبري، هي حسب التقرير، فإن أكثر الخطوات 
"توطين عءئالت شيعية في سوبرية على حسءب السكءن السنة"، وأن هذه الاملية ُتنفذ على ضو  "لقء  
مصءلح بين ناءم األسد وإيران من أجل تغيير التوازن الديمغرافي في سوبرية لصءلح الالويين 

أت في أعقءب الدمءبر الواسع إثر الحرب األهلية واقتالع ماليين السنة والشياة، واإلمكءنيءت التي نش
 من بيوتهم، وتواجد القوات اإليرانية والميليشيءت الشيعية في سوبرية".

وادعى التقرير أنه "ثمة أهمية خءصة بءلنسبة إليران بنقل سكءن شياة إلى المنطقة الواقاة بين 
ة اإليرانية في غرب سوبرية، والمنءطق التي تقود إلى مدينتي دمشق وحمص، من أجل تازيز السيطر 
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لبنءن، وعذلك يتم بنء  جبهة داخلية لحزب هللا من الشرق. وانطالقء من هذا المفهوم، تشجع إيران نقل 
والميليشيءت الشيعية، وتوطينهم ’ حرس الثوبرة’عءئالت شيعية عراقية، وكذلك عءئالت مقءتلين في 

، وهي المنءطق التي فر منهء سكءنهء السنة. ومن أجل تشجيع زيءدة في منطقتي دمشق وشرق سوبرية
السكءن الشياة في سوبرية، تمنح إيران المءل والغذا  والخدمءت الاءمة والتاليم مجءنء لهؤال  السكءن. 
وقد افتتح اإليرانيون مدابرس، لغة التاليم فيهء فءبرسية، ويقدمون منحء لطالب جءماءت، وعينهء للدبراسة 

 ران".في إي
وادعى التقرير أيضء، أن "ناءم األسد ينار بءإليجءب إلى زيءدة السكءن الشياة في سوبرية. إذ يتوقع 
أن يدعم هؤال  الناءم في حءالت الطوابرئ، والهجرة الشيعية يمكن أن تاتبرهء إيران على أنهء 

ون أن ناءم األسد تاويض لهء مقءبل الدعم الواسع الذي قدمته لألسد خالل محنته. وهنءك من ياتقد
يسءعد بشكل متامد االستيطءن الشياي في سوبرية بواسطة منع عودة الالجئين السنة إلى بيوتهم... 
وفي حءل بءت حجم االستيطءن الشياي في سوبرية كبيرا، فإنه سيازز قءعدة التأثير اإليرانية، وفي 

 موازاة ذلك مكءنة حزب هللا، في أجزا  من سوبرية".    
 

 تطرق إمدادا
أشءبر التقرير إلى أن الوجود اإليراني في سوبرية يستوجب وجود شبكة طرق محمية من إيران إلى 
الاراق ومنهء إلى سوبرية ولبنءن. وحسب التقرير، سيتم فتح مابر حدودي بين سوبرية والاراق عند 

سوبرية  مدينة البوكمءل، الذي سيشكل نقطة أسءسية لمحوبر يمتد من إيران إلى الاراق ومن هنءك إلى
ولبنءن وصوال إلى البحر المتوسط. وادعى التقرير أن هذا المحوبر "سيسمح بنقل سريع لوحدات قتءلية 
وأسلحة نوعية وغيرهء من الاتءد والبضءئع للقوات اإليرانية والشيعية في سوبرية، وعءألسءس من أجل 

 حوبر ألغراض عسكرية".دعم حزب هللا في لبنءن. وإيران لم تاترف أبدا أنهء تاتزم بنء  هذا الم
واعتبر التقرير أن "إسرائيل أثبتت تفوقهء الجوي واالستخبءبري تجءه أهداف إيرانية وشيعية، وأبقت إيران 
من برد منءسب له. وتفايل هذا المحوبر كءن محدودا حتى اآلن، خءصة بسبب تخوف إيران من 

ضرب أهدافء إيرانية ضرب قوات وعتءد من جءنب إسرائيل، وخصوصء باد أن بدأت إسرائيل ت
وشيعية في الاراق أيضء، منذ الصيف المءضي. وعبوبر قوافل عسكرية إيرانية من هذا المحوبر يوفر 

 إلسرائيل فترة وإنذابرا أطول من إبرسءلهء عبر الجو".
وأبردف التقرير أنه "على ضو  هذه اإلشكءلية، ينبغي األخذ بءلحسبءن أن إيران ستختءبر بردا برادعء 

، بمانى أن تحءول توجيه ضرعة شديدة إلى إسرائيل من أجل بردعهء من مواصلة تجءه إسرائيل
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هجمءتهء الجوية ضد أهداف إيرانية. ولال نجءح الهجوم ضد منشأتي النفط في الساودية، التي بقيت 
 من دون برد، سيشجع إيران )للامل( في هذا االتجءه".
إسرائيل على منع استقرابر إيران في سوبرية".  وأشءبر التقرير إلى "عقبءت" أمءم إيران، أولهء "إصرابر

ثءنيء، "كلمء استقر ناءم األسد، تتزايد الخالفءت بين بروسيء وإيران، وياض الخالفءت يتالق بجوانب 
عسكرية واقتصءدية للتغلغل اإليراني في سوبرية". ثءلثء، توجد ماءبرضة سوبرية للتغلغل اإليراني، 

بدو هنءك جهءت علوية مؤيدة للناءم التي تتحفظ من وخءصة من جءنب السنة، ولكن على مء ي
تغلغل اإلسالم المتطرف اإليراني". براباء، "توجد ماءبرضة في إيران أيضء الستثمءبر الموابرد في 

 سوبرية".
وخلص التقرير إلى أن "إيران ستكون مطءلبة بمحءولة بنء  قدبرات برد جديدة ومؤلمة أكثر على 

 ع إسرائيل من مواصلة هجمءتهء".  الغءبرات اإلسرائيلية، من أجل برد
 8/10/2019، 48عرب 

  
 وزير إسرائيلي يقود اقت ا  مئات المستوطنين للمسجد القصى .20

 300أكثر من  ةقءد وزير الزابرعة اإلسرائيلي "يوبري ابرئيل" والمتطرف يهودا غليك استبءح القدس:
جهة بءب المغءبرعة، لمنءسبة مستوطن متطرف، امس الثالثء ، بءحءت المسجد األقصى المبءبرك، من 

عيد "الغفران" اليهودي، كمء اعتدت قوات االحتالل على عدد من المرابطين والمرابطءت قرب بءب 
 .الرحمة

 9/10/2019، اليا ، را  هللا

 
 في الخليل طرد موظفي الوقاف من ال ر  اإلبراهيميتاالحتالل قوات  .21

نية حسءم أبو الرب، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قءل وكيل وزابرة األوقءف والشؤون الدي :الخليل
شرعت بطرد موظفي الوزابرة، المتواجدين داخل الحرم اإلبراهيمي تمهيدا الستبءحته، وإتءحته أمءم 

 المستوطنين للابث فيه تحت حجج واهية.
 8/10/2019، القدس، القدس

 
 ي سجن الرملةفلسطينيًا ف أسيراً  13هيئة شؤون السرى:  الموت البطيء يتهدد  .22

حذبرت هيئة شؤون األسرى والمحربرين الفلسطينيين، أمس، من تفءقم األوضءع الصحية : )وفء(
، والذين يتهددهم الموت البطي  في "عيءدة مستشفى الرملة اإلسرائيلي"لألسرى المرضى القءباين في 
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ماقدة  نهمم 10لـ صحيةالاروف وذكرت أن ال كل لحاة بفال سيءسة اإلهمءل الطبي المتامد.
، احتجءجًء ثالثة آخرين مضرعين عن الطاءمفي حين أن  وخطيرة للغءية، وغءلبيتهم ياءنون الشلل.

 أوضءع صحية مقلقة وخطيرة.وهم في  ،اعتقءلهم اإلدابري على 
 9/10/2019، الخليج، الشارقة

 
 عامًا   13أسرى م ررون يعتصمون لصرف رواتبهم المقطوعة منذ  .23

قرب مجلس الوزبرا  الفلسطيني : اعتصم أسرى محربرون لسادي، جهءد بركءتبرام هللا ــ محمود ا
الجهءت الفلسطينية المختصة بءلوفء  بوعدهء وصرف  لمطءلبةبمدينة برام هللا وسط الضفة الغرعية، 

 عءمء. 13برواتبهم المقطوعة منذ 
 8/10/2019، العربي الجديد، لندن

 
 العمال الغزيين تصاريحلى االحتالل لزيادة نقابات العمال: مسيرات العودة شكلت ضغطاً ع .24

أوضح االتحءد الاءم لنقءبءت عمءل فلسطين، أن زيءدة الامءل الغزيين في الامل بءلداخل : غزة
ومسءعي ، المحتل، تأتي نتيجة للبحث عن بدائل وحلول الناكءسءت مسيرات الاودة في قطءع غزة

آالف فلسطيني بءلامل  5لـ االتحءد، أن السمءح وعين االحتالل لوقف التوتر على الحدود الشرقية.
 جز  من تفءهمءت كسر الحصءبر المفروض على قطءع غزة.هو بءلداخل المحتل، 

 8/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال 
 

 صادر عمالت نادرة من عهد اإلسكندر المقدونياإلسرائيلي تاالحتالل قوات  .25
من القرن الرابع قبل الميالد، ، عملية نقدية تءبريخية نءدبرة 69لى استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ع

بزعم أنه جرت محءولة لـ"تهريبهء" من قطءع غزة إلى  .ياود تءبريخهء إلى عهد اإلسكندبر المقدوني
 الضفة الغرعية.

 8/10/2019، 48عرب 
 

 وفد طبي مصري يبدأ بإجراء سلسلة عمليات جراحية في غزة .26
، االثنين، عبر مابر "بيت حءنون" )ايرز( شمءل قطءع غزة، في المصري  وصل الوفد الطبي: غزة

الدكتوبر هشءم يس الوفد ئوذكر بر  زيءبرة تستمر مدة أسبوع، يجري خاللهء عمليءت جراحية متخصصة.
الوفد استشءبري برفيع المستوى بءلذات في مجءل جراحة الااءم حيث يضم استشءبريين  أن فرهود
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بر والمنءظير واستشءبريين متخصصين في جراحة اإلصءبءت ومء باد متخصصين بءإلصءبءت والكسو 
اإلصءبءت من تشوهءت واختصءصيين واستشءبريين في الجراحة الاءمة والبءطنة والقلب وكفء ات 

 تمريضية تسءعد في األدا  الطبي.
 8/10/2019، وكالة قدس برس

 
 لسطينالجامعة العربية تؤكد دعمها إلجراء االنتخابات التشريعية في ف .27

التقى أحمد أبو الغيط األمين الاءم لجءماة الدول الارعية، بريءض المءلكي وزير : قنء –القءهرة 
الخءبرجية الفلسطيني، الذي شرح الخطوات التي تاتزم السلطة الفلسطينية اتخءذهء من أجل إجرا  

و الغيط دعم الجءماة أب وقد أكد االنتخءبءت التشريعية في عموم فلسطين، تليهء االنتخءبءت الرئءسية.
 إلجرا  االنتخءبءت لمء تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

 8/10/2019، الشرق، الدوحة
 

 أبو الغيط يتسلم ملفًا قانونيًا حول ال دود الب رية لفلسطين .28
كءماًل أعدته  ملفءً  ، خالل لقءئهمء،)د ب أ(: تسلم أحمد أبو الغيط، من بريءض المءلكي -القءهرة

أعرب عن ساءدته بهذا اإلنجءز حيث  السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين.
 المهم الذي ُيسهم في ترسيخ الشخصية القءنونية لدولة فلسطين، وُيازز من مركزهء الدولي.
 8/10/2019، القدس العربي، لندن

 
 وفق مبادرة السال  العربية مة دولتهالسعودية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقا .29

أكد السفير عبدهللا بن يحيى المالمي، مندوب الساودية الدائم لدى األمم المتحدة، أمءم : )وكءالت(
موقف المملكة الثءبت وتأكيدهء  ،لجنة المسءئل السيءسية الخءصة وإنهء  االستامءبر )اللجنة الراباة(

وفقًء لقرابرات الشرعية الدولية ذات ، متاه بجميع حقوقهحق الشاب الفلسطيني في تقرير مصيره وت
لتي وضات خءبرطة طريق للحل النهءئي لجميع قضءيء النزاع وفي الصلة، ومبءدبرة السالم الارعية ا

 وعءصمتهء القدس الشريف. 1967إطءبر حل الدولتين، وإقءمة الدولة الفلسطينية على حدود 
 9/10/2019، الخليج، الشارقة
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 وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينييينو لتقديم المزيد من الدعم لألونروا قطر تدع .30
 الدائم لدى مكتب األمم المتحدة في جنيففي بيءن ألقءه مندوعهء دولة قطر  طءلبت قنء: -جنيف 

( الجتمءعءت اللجنة التنفيذية لمفوضية 70السفير علي خلفءن المنصوبري في النقءش الاءم للدوبرة الـ)
األمم المتحدة السءمية لشؤون الالجئين، بضروبرة إيجءد حل عءدل على أسءس القءنون الدولي وقرابرات 

كمء دعت إلى تقديم المزيد من الدعم  األمم المتحدة ذات الصلة بشأن قضية الالجئين الفلسطينيين.
إلنهء  أو تقليص  لوكءلة األونروا للقيءم بواليتهء، مارعة في الوقت ذاته عن "برفضهء ألية محءوالت

في هذا الصدد، إلى أن قطر تحتل المرتبة الثءمنة ضمن قءئمة الدول المءنحة مشيرًا  .دوبرهء"
 لألونروا.

 8/10/2019، الشرق، الدوحة
 

 في العالم BDS "إسرائيل"الملياردير أديلسون يمول منظمات لم اربة حركة مقاطعة  .31
المءلي األكبر لحركءت االستيطءن اإلسرائيلي،  أسس المليءبردير والداعم: سايد عريقءت -واشنطن

كية بهدف محءبرعة حركة يواللوعي اإلسرائيلي في واشنطن، شيلدون آدلسون مجموعة يهودية أمر 
في الجءماءت  "( BDS"مقءطاة إسرائيل والمستوطنءت، وسحب االستثمءبرات وفرض الاقوعءت )

ل ست دول خءبرج الواليءت المتحدة في الاءم كية، وتمويلهء من أجل توسيع نطءق جهودهء لتشمياألمر 
وصرح ديفيد بوبرغ المدير التنفيذي للمنامة أن "المجموعة الجديدة التي تم تأسيسهء،  الدبراسي المقبل.

، بءلامل خءبرج حدود MTF -المسمءة بهيئة عمل مكءبي 2020ستبدأ من بداية الاءم الدبراسي الجديد 
 ."( نشءطء وتأثيرا BDSيث تزداد حركة )الواليءت المتحدة خءصة في أوبروعء، ح

 8/10/2019، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"العالقة المكلفة مع  .32

 مءهر أبو طير 
ال تفهم لمءذا تتمسك عمءن الرسمية بءتفءقية السالم مع إسرائيل، وهي مؤذية ومكلفة وماءندة للتءبريخ، 

 ولو خضات االتفءقية الستفتء  شابي، لسقطت سقوطء مدويء؟.
تل إسرائيل أبردنيين في سفءبرتهء في عمءن، والكل يتذكر حءدثة مقتل الدكتوبر بشءبر الحمءبرنة ومحمد تق

الجواودة، وتقتل أبردنيء عند الجسر والكل يتذكر حءدثة القءضي برائد زعيتر، وتقتل أبردنيء في القدس 
ل زيءبرتهم إلى والكل يتذكر حءدث سايد الامرو، ومع كل هذا تاتقل إسرائيل أبردنيين كل فترة، خال
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فلسطين، او عند مغءدبرتهم، من بءب التسلية، إضءفة إلى الماتقلين األبردنيين في السجون 
 اإلسرائيلية، والملف هنء حءفل بتفءصيل كثيرة.

آخر هذه القصص مء يتالق بءعتقءل الشءبة هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، وهي اعتقءالت تتم 
ليل عليهء أسءسء، وكل مء تفاله وزابرة الخءبرجية هنء مقدبر، لكنه تغطيتهء بدوافع امنية ال يوجد أي د

غير كءف، كون إسرائيل لن تتأثر بأي ضغوطءت، وقد شهدنء في مراحل سءبقة كيف أدت حءدثة 
السفءبرة إلى تفءعالت اعلى، ولم تغير إسرائيل في األشهر األولى موقفهء، ونحن اليوم امءم حءلة 

ف صحية خطيرة، قد تؤدي إلى تداعيءت من بينهء الموت نهءية لشءب وشءبة، ياءنيءن من ظرو 
المطءف، فيمء القصة تتفءعل بين مطءلبءت نيءبية لرئيس الوزبرا ، او اعتصءمءت امءم بيت الشءبة 

 هبة اللبدي، او بيءنءت سيءسية، من هنء وهنءك؟.
بردنية اإلسرائيلية، ال كل هذا ال يكفي، والذين يدعون إلى إعءدة النار في كل ماءهدة السالم األ

يتاءطون األوهءم وهم يتحدثون عن ذلك، وقد ثبت لكثيرين ممن كءنوا يانون ان الماءهدة مفيدة 
 لألبردن ان الماءهدة خدعة كبيرة، تم التحذير منهء مسبقء آالف المرات.

 الواضح ان الحكومءت لدينء ال تجرؤ حتى اآلن على اتخءذ خطوات تصايدية ضد إسرائيل، مءلم
تتارض إلى ضغط من الرأي الاءم األبردني، وهو ضغط ال بد ان يتحرك من اجله النءس، بوسءئل 
مختلفة، باد ان تطءول االحتالل، بطريقة واضحة، ال تختلف عن ابرثه أسءسء ضد الفلسطينيين 

 واللبنءنيين والسوبريين والاراقيين وغيرهم من شاوب هذه المنطقة.
ؤسسءت الرسمية لدينء تالن للرأي الاءم انهء تتءبع هذه االعتقءالت، هنءك ابرتداد سيءسي خطير، فءلم

لكن االعتقءالت تستمر وتطول، وكأن إسرائيل تريد تصغير المؤسسءت األبردنية واهءنتهء، وتقديمهء 
بصوبرة هشة وضعيفة وغير قءدبرة على تحرير مواطن ابردني من السجن، واذا كءن هذا هو المقصود، 

تنء الحفءظ على ماءهدة مثل ماءهدة السالم، تتجلى صوبرهء المختلفة، بوصول فلمءذا تواصل مؤسسء
وفود إسرائيلية سيءحية بشكل شبه يومي إلى األبردن، وماهء حمءيءت امنية مختلفة، وتفترض إسرائيل 
أيضء ان هذه الوفود يجب ان تسلم خالل الزيءبرات واال تتارض إلى أي مضءيقءت او إشكءالت، من 

 .جءنب أي طرف
االحراج الذي تتامد إسرائيل صنءعته في األبردن وتصغير اكتءف الدولة امءم مواطنيهء، يبدو مكلفء 
جدا، ولال المفءبرقة انهء تاتقل أبردنيين وفي الوقت ذاته ال تريد الغء  اتفءقية الغمر والبءقوبرة، وال تريد 

من ألفي سلاة، بل  وقف الامل بءتفءقية الغءز، وتريد مواصلة الحصول على إعفء ات ألكثر
ومواصلة التنسيق اللوجستي والفني على مستويءت مختلفة، إضءفة إلى بقية المشءبريع الكبرى التي يتم 

 طرحهء، كل عءم او عءمين.
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في غمرة كل هذا ال تحءول أي جهة أميركية او بريطءنية او غرعية التدخل لدى إسرائيل من اجل 
برسءت اإلسرائيلية، التي تصب بشكل واضح ضد أمن األبردن، إطالق سراح األبردنيين، او تغيير الممء

وعنيته الداخلية، بمء في ذلك ملف اقتحءمءت المسجد األقصى، التي وصلت حدا يقترب من حدود 
التهديد االستراتيجي لألبردن، وهذا التدخل الغءئب يابر عن عجز دولي، وسو  تقدير لكلفة هذه 

 مءم مواطنيهء.الملفءت على عمءن الرسمية وسماتهء ا
لقد آن األوان، ان يحدث تحرك مختلف، ال يقف عند حدود ابرسءل دبلومءسيين أبردنيين لزيءبرة 
الماتقلين، او استدعء  دبلومءسي إسرائيلي لتوعيخه، وقد جرب األبردن سءبقء بردود فال ضمن حدود 

وعيين بموقفهم السلبي إزا  ماينة لكنهء لم تؤد إلى نتءئج، ومء يمكن قوله اليوم، ان االميركيين واألوبر 
التحرشءت اإلسرائيلية ضد األبردن، انمء يمنحون المسءحة األوسع من اجل بلوبرة موقف مفصول عن 

قرعء لحسءبءت داخلية، بمء يفرض على األبردن اليوم، التحرك بشكل مختلف  وأكثرحسءبءت عءلمية، 
 ضد إسرائيل، على كل المستويءت.

تمءع لمجلس السيءسءت، وعلى اعلى مستويءت الدولة، من اجل إعءدة إنني أدعو بشكل مبءشر إلى اج
النار في كل الاالقة مع إسرائيل، وماءهدة السالم، وتقييم مدى التزام االميركيين واألوبروعيين 
بضمءنءتهم األخالقية والسيءسية، إزا  وضع األبردن، ومء تفاله إسرائيل ضده، بشكل يومي، يهدد 

 مستوى االستقرابر وفي سيءقءت مصءلحه أيضء.الداخل األبردني، على 
 9/10/2019الغد، عّمان، 

 
 عقيدة نتنياهو في مواجهة إيران: ن و نفقات أمنية غير مسبوقة "انهيار" .33

 علي حيدبر   
لم يفصل سوى أقّل من ثالث سنوات بين تحريض برئيس وزبرا  الادو بنيءمين نتنيءهو، على نقض 

عن أنهء لن تجرؤ على الرّد بخرق مضءد، وعين تحذيره أخيرًا أمءم  االتفءق النووي مع إيران وحديثه
من تداعيءت تاءظم قدبرات الجمهوبرية اإلسالمية على األمن القومي اإلسرائيلي. المسءفة « الكنيست»

الزمنية نفسهء أيضًء فصلت بين ترويجه فكرة أن فرض عقوعءت اقتصءدية قءسية على طهران 
السقوط أو الخضوع، وعين تحذيره بءألمس من صاود دولة عامى في سيضاهء أمءم خيءبرين: إمء 

المنطقة تساى إلى إزالة إسرائيل من الوجود. ليس ذلك خطًأ في التقدير، بقدبر مء هو تجلٍّ النهيءبر 
المفهوم األمني إلسرائيل في مواجهة إيران. استند هذا المفهوم إلى فكرة أن الجمهوبرية اإلسالمية 

دبرة إلى أّي خطوات عمالنية تجنبًء لرّد أميركي صءعق، لكن مسءبر التطوبرات التي سترتدع عن المبء
أسقط كّل هذه الرهءنءت، ووضع تل أبيب أمءم « أبرامكو»شهدتهء منطقة الخليج وصواًل إلى ضرعة 
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ماءدلة جديدة تفرض عليهء إعءدة دبراسة خيءبراتهء بمء يتنءسب مع التهديدات المستجّدة، التي بءتت 
شءغاًل للخبرا  والماّلقين، ومءدة بحث وتحليل لديهم. في هذا اإلطءبر، دعء الماّلق السيءسي في شغاًل 

صنءع السيءسءت إلى اإلجءبة عن سؤال: كيف وصلنء »شماون شيفر، « يدياوت أحرونوت»صحيفة 
ه فيه صوابريخ جّوالة إيرانية ُنصبت في شمءلّي الاراق نحو أهداف في إسرائيل «. إلى وضٍع ُتوجَّ

وذهب شيفر إلى حّد وصف انكفء  الواليءت المتحدة عن الرّد على ضرب منشآت النفط الساودية 
الرئيس »، وترتكز بشكل حصري على «انهيءبر كءمل للاقيدة األمنية التي يقودهء نتنيءهو»بأنه بمثءبة 

 «.األكثر وّدًا )إلسرائيل( الذي يقيم في البيت األبيض
س والدعوات، بءدبر نتنيءهو، قبل أيءم إلى عقد جلسة للمجلس الوزابري انطالقًء من كل تلك الهواج

المصّغر، بهدف دبراسة الخطوبرة الكءمنة في فشل الرهءن على إخضءع إيران، والذي يتطّلب القفز 
فوق مء تواجهه إسرائيل من أزمءت داخلية، وعلوبرة استراتيجية مضءّدة، تهدف إلى احتوا  مسءبر 

وعشكل الفت في غير مصلحة الكيءن، وفق مء أقّر به نتنيءهو. صحيح أن  التطّوبرات التي تسءبرعت
برئيس وزبرا  الادو لم يخفِّ محءولته توظيف المستجّدات اإلقليمية لصءلح تشكيل حكومة واساة 
برئءسته وسعيه من خالل تسليط األضوا  على تاءظم التهديدات المحيطة بءلدولة الابرية، إلى 

ألطراف لالنضمءم إلى حكومة برئءسته، وتوفير سّلم للباض اآلخر ممءبرسة الضغط على باض ا
بهدف مسءعدتهم على تبرير اناطءفهم نحو هذا المسءبر الحكومي، بمء يتاءبرض مع الشاءبرات التي 
برفاوهء خالل االنتخءبءت. إال أن مء يمّيز صرخة نتنيءهو بضروبرة االستاداد لمواجهة إيران هو أنهء 

أكثر من أي وقت »الدولة برؤوفين بريفلين، الذي أكد أن تشكيل الحكومة هو  تتالقى مع مواقف برئيس
، وأيضًء مع مواقف «مضى )تلبية( لحءجة اقتصءدية وأمنية لم نارف مثلهء منذ سنوات طويلة

، أفيغدوبر ليبرمءن، الذي شّدد على أن «إسرائيل بيتنء»خصومه السيءسيين، ومن ضمنهم زعيم حزب 
، إضءفة «التحديءت االقتصءدية والتهديدات األمنية»في ضو  « طوابرئ قوميةحءلة »إسرائيل تعيش 

 إلى تقديرات األجهزة األمنية التي أكدت ابرتفءع مستوى التهديدات الُمحدقة بءلكيءن.
أجمَل نتنيءهو القرا ة اإلسرائيلية للتطّوبرات التي شهدتهء البيئة اإلقليمية في أكثر من منءسبة، من 

حّذبر برئيس وزبرا  الادو في «. الكنيست»، وأخرى أمءم «الليكود»م أعضء  حزب بينهء، مرة أمء
حدثًء مء في األسءبيع األخيرة. أصغوا لي جيدًا. هذا شرق أوسط »األولى من أن المنطقة شهدت 

ثم أوضح هذا المستجّد أمءم «. آخر، يحدث هنء شي  مء. شرق أوسط يتغّير، وهو يتغّير بسرعة
إننء نواجه تحّديًء أمنيًء ضخمًء آخذًا في التنءمي من أسبوع إلى أسبوع، وتاءظم : »بءلقول« الكنيست»

في الشهرين األخيرين، وعشكل خءص في األسءبيع األخيرة... إيران آخذة في التسّلح واالستقوا . 
ارعية، جرأتهء ووقءحتهء آخذتءن في التزايد. هي تهءجم ممّرات المالحة الدولية، وتهءجم شبه الجزيرة ال
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وتهءجم في كل مكءن. وهي ترسل مباوثيهء إلى كل مكءن، وهي هءجمت مبءشرة أيضًء طءئرات 
يؤكد حديث نتنيءهو اتسءع هءمش المبءدبرة الامالنية لدى «. أميركية، واآلن حقول النفط الساودي

إلى تبّدد إيران، وتفكيكهء الطوق الردعي الذي أبرادت الواليءت المتحدة تقييدهء به، وهو مء يؤشر 
 الرهءن على وقف دعمهء لحلفءئهء في المنطقة والحّد من تاءظم قدبراتهم.

ال »، أن يكون لطيفًء في التقييم، وعءمًء في برسءئله، حيث قءل: «الليكود»حءول نتنيءهو أمءم أعضء  
، «ُتخطئوا، أنء جدًا أقّدبر الضغط االقتصءدي الذي يمءبرسه صديقنء الكبير الرئيس ترامب ضد إيران

في الشرق األوسط توجد قوة »لكنه كءن صريحًء في اإلشءبرة إلى انكفء  الواليءت المتحدة بءلقول إنه 
ياّبر موقف نتنيءهو عن السينءبريو األسوأ الذي «. واحدة فقط تقف عسكريًء ضد إيران، وهي نحن

لبية على األمن كءنت تخشى منه تل أبيب، وهو تراجع النفوذ األميركي في المنطقة، واناكءسءته الس
القومي اإلسرائيلي. يفرض ذلك الواقع على مؤسسة القرابر في تل أبيب بلوبرة خيءبرات بديلة، تتال م 
مع حجم التحّدي الكءمن في تبّدد الرهءن على خيءبر الضغوط القصوى األميركية، والذي تجّلى في 

ّسءسة مع الخطوة الراباة المنتارة استمرابر تقّدم إيران في برنءمجهء النووي الذي يكءد أن يبلغ مرحلة ح
الشهر المقبل، وفي ابرتقء  الرسءئل الامالنية لحلفء  إيران في المنطقة )ضرعة أبرامكو نموذجًء(. وفي 

، «ستضطّر في الفترة القريبة جدًا إلى اتخءذ قرابرات قءسية جداً »هذا اإلطءبر، قءل نتنيءهو إن إسرائيل 
هذا الواقع يفرض علينء التاءظم »، حيث برأى أن «الكنيست»أشءبر إلى باض خطوطهء الاءمة أمءم 

والتسّلح، وتزويد جنودنء بأدوات دفءعية وهجومية، من حيث الحجم والقوة والنوعية، لم نشهدهء من 
 «.قبل، تذّكروا وسّجلوا كالمي

وكءن برئيس أبركءن جيش الادو أفيف كوخءفي، تنءول في خطته التي طرحهء مطلع السنة الجءبرية، 
لتطّوبر النوعي في قدبرات أعدا  إسرائيل، وتقليصهم الهّوة مع الجيش اإلسرائيلي، مشددًا على ضروبرة ا

التحرك السريع المضءّد. لكن التحرك الذي تحدث عنه كوخءفي، وعاده نتنيءهو، يتطّلب نفقءت مءلية 
حتءج إلى نفقءت أمنية متنءسبة. وفي هذا اإلطءبر، وتفءديًء ألي أوهءم، أشءبر نتنيءهو إلى أن إسرائيل ت

هكذا، «. الواقع تغّير، ويتطّلب قرابرات قءسية جداً »، مبربرًا ذلك بأن 1973لم تسّجلهء منذ حرب عءم 
تجد إسرائيل نفسهء أمءم تحدٍّ يتطّلب التقّشف في النفقءت، تفءديًء البرتفءع مستوى الاجز في الموازنة 

ئيلي أكبر قدبرة حءليًء على تحمل نفقءت من النءتج المحلي. ومع أن االقتصءد االسرا %4عن 
إضءفية؛ كونه أكثر تطّوبرًا ممء كءن عليه قبل عشرات السنوات، إال أن نتنيءهو لم يخفِّ المشكلة 
الكءمنة في برفع نسبة الموازنة األمنية، كون هذا األمر سيأتي على حسءب مجءالت اجتمءعية، وهو 

يقة كي نضيف هذه المليءبرات مرابرًا، من دون أن ال توجد طر »مء أشءبر إليه في كلمته حيث قءل: 
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نأخذهء من مكءن. اتخءذ هذا القرابر قءٍس بمء ال ُيقءس. )لكنه( قرابر ينبغي اتخءذه على المستوى 
 «.القومي األعلى

  9/10/2019الخبار، بيروت، 
 

 اطواقاع جادياد يتشّكل في الشارق الوس .34
 دبروبر يميني –بن 

أليءم في الشرق األوسط. وهمء يخلقءن، أغلب الان، واقاًء إستراتيجيء تطوبران مهمءن يحصالن هذه ا
جديدًا يستوجب استادادًا إسرائيليًء. فقد حصل أبردوغءن، أول من أمس، فقط على يد حرة من ترامب 
الجتيءح الحكم الذاتي الكردي في سوبرية، برغم أن األكراد كءنوا حلفء  الواليءت المتحدة وبرغم ماءبرضة 

 استخدموهم واآلن يرمونهم.«. داعش»ن. لقد وقف األكراد في برأس الجبهة التي قءتلت البنتءغو 
بءلتوازي مع اليد الحرة ألبردوغءن، صدبر بيءن عن إخال  القوات األميركية، والتي شكلت جز ًا من 
مالة الدفءع لألكراد. ولكنهم تركوا لمصيرهم. هذا هو األمر األقرب إلى الخيءنة. إسرائيل ليست 

نطقة الحكم الذاتي الكردي )التي حجمهء ضاف مسءحة إسرائيل(، ولكن هذا تطوبر خطير. م
 أبردوغءن حليف طهران. وهذا ياني أن النفوذ اإليراني في سوبرية سيزداد فقط.

أوبروعء هي األخرى ترتبط بءلتطوبر الجديد. منذ زمن بايد وأبردوغءن يهدد بءلسمءح لماليين الالجئين 
بالده، بءالنتقءل إلى أوبروعء. وفي السنوات األخيرة يحصل على المليءبرات كي  السوبريين، الذين في

يمناهم. فهو يريد المزيد. ويالل أيضًء حءجته بءلسيطرة على منطقة الحكم الذاتي الكردي كي يسكن 
الالجئين هنءك. أمء في واقع األمر فإنه يهدد: إمء أن تسمحوا لي بءحتالل اإلقليم أو أني سأباث 

جئين إلى أوبروعء. هذا هو السبب الذي يجال أوبروعء في واقع األمر تؤيد، صمتًء، ترك األكراد الال
 لمصيرهم.

التطوبر الثءني، والمقلق بقدبر ال يقل، هو نتيجة الهجوم الصءبروخي األميركي على حقول النفط في 
لى أي من أيلول. لم يكن هنءك برد أميركي، مثلمء لم يكن برد ع 14الساودية، والذي نفذ في 

االستفزازات اإليرانية في السنوات األخيرة. وحتى عندمء انكشفت الاملية اإلبرهءبية التي خططت لهء 
إيران، في السنة المءضية، أثنء  اجتمءع الماءبرضة اإليرانية في بءبريس، بءلكءد أطلق األوبروعيون 

ءدبرة إيمءنويل مءكرون تنديدات هزيلة. إضءفة إلى ذلك، برغم القصف اإليراني استجءب ترامب لمب
ووافق على الحديث مع الرئيس اإليراني. غير أن حسن بروحءني، في خطوة استاراضية من 
االستخفءف، برفض تلقي المكءلمة الهءتفية. وفهمت الساودية التلميح. من انبطح باد الهجوم 

 ا عندهء؟الصءبروخي على حقول النفط في المرة األولى سيتجلد في المرة الثءنية أيضًء. ومءذ
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إن الالمبءالة الغرعية، ال سيمء األميركية، أوضحت للساودية أنه ليس لديهء من تاتمد عليه. هذا هو 
السبب الذي جال محمد بن سلمءن، ولي الاهد الساودي، يتوجه كمء أفءدت منشوبرات مختلفة 

آيءت هللا. ينفي بن بمبءدبرته إلى زعمء  الاراق والبءكستءن كي يسءعدوه في خلق قنءة اتصءل مع ناءم 
سلمءن أن يكون هو المبءدبر. الواضح هو أنه في األيءم األخيرة، بهدو  تءم، تجري محءدثءت، أغلب 

 الان غير مبءشرة، بين الريءض وطهران.
هدف إيران واضح. فهي تريد قطع الساودية عن االتصءل بإسرائيل. تريد أن توسع دوائر النفوذ. 

التوتر مع الدول الُسنية كي تحاى بءلتوافق، حتى وإن كءن هءدئًء، وهي بحءجة إلى تخفيض مستوى 
لغرض استمرابر تثبيت الوجود في المحوبر الشمءلي، الذي يخلق برواق نفوذ هءئاًل يمتد من إيران، عبر 
الاراق وسوبرية، حتى لبنءن والشرق األوسط. من يدبري، لال إيران توافق على تنءزالت ماينة في 

يث تهدد الساودية عبر الحوثيين، الذين يسيطرون على اليمن. يحتمل أن تكون المحوبر الجنوعي، ح
التي تحدث عنهء نتنيءهو. ألن الحديث يدوبر عن شرق « حءلة الطوابرئ »لهذه التطوبرات عالقة مع 

أوسط جديد. إيران تخرج ماززة. حتى اآلن كءنت محءوالت برد فءشلة من إيران على هجمءت 
إليراني الصءبروخي الدقيق، الرد الغرعي الهزيل، وترك الساودية واألكراد إسرائيل. ولكن الهجوم ا

لمصيرهمء من شأنه أن يشجع إيران على برد أكثر حدة ضد إسرائيل. ليست الساودية واألكراد فقط 
وحدهم، بل إسرائيل أيضًء. نحن بحءجة إلى حكومة وحدة حتى من دون التطوبرات األخيرة. أمء اآلن 

 ي آخر.فيوجد سبب إضءف
 «يديعوت»عن  
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 شماون شيفر

سنة من سمءع جيل من اإلسرائيليين بخوف ومفءجأة الصءفرات التي خرقت الصمت الذي  46باد 
، وفي الخلفية ”كل نذوبري “سء  كثيرون في الكنس لصالة يارفونه في يوم الغفران، سيجتمع هذا الم

يمكن اإلشءبرة إلى تهديدات حديثة الاهد مصدبرهء إيران، تلزم واضاي السيءسة بإجرا  حسءب للنفس 
وتوفير تفسير كءمل لمسألة كيف وصلنء إلى وضع تكون فيه صوابريخ جوالة إيرانية منصوعة في 

موجهة نحو أهداف في  -البحوث في شعبة االستخبءبراتمثلمء كشف برئيس دائرة -شمءلي الاراق 
 إسرائيل.
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إن الضرعة القءسية لمنشآت إنتءج النفط الساودية بواسطة الصوابريخ الجوالة التي أطلقت من إيران، 
ولم يرد عليهء بأي شكل من جءنب إدابرة ترامب، تجسد االنهيءبر التءم لمفهوم األمن الذي يقوده 

 ”.الرئيس األكثر ودًا في البيت األبيض“خطواته على  نتنيءهو، والذي أقءم كل
كمء حءول برئيس األبركءن أمس تهدئة الروع في خطءبه الذي ألقءه في موقع -صحيح أن إسرائيل 

هي دولة قوية قءدبرة على الدفءع عن نفسهء، ولكن ثمة دبرسءن على األقل من حرب  -ذكرى الماليين
 نفسنء اليوم:يجب أن نكربرهمء أل 1973يوم الغفران في 

الدبرس األول: القيءدة بثت قبل بضاة أشهر من نشوب الحرب نوعًء من االعتداد بءلنفس، وقءل 
النءطقون بلسءنهء إن وضانء األمني أفضل ممء يمكن تصوبره. الدبرس الثءني: بدون المسءعدة التي 

يكفي من طءئرات وعتءد التي لم يتبق في أثنءئهء مء –منحتنء إيءهء أمريكء باد عشرة أيءم من الحرب 
حيوي آخر، في قطءبر جوي هءئل أكمل النقص الحرج الذي نشأ في ميدان الماركة، وتحديدًا المالة 

فإن إسرائيل كءنت ستهزم في الحرب، وهذا مء تشهده المحءضر  –االستراتيجية التي حصلنء عليهء
برئيس األبركءن دافيد الاءزابر التي تنشر من مداوالت هيئة األبركءن. في إحدى المداوالت يقتبس عن 

 ”.هذه ماركة على بالد إسرائيل. يوشكون على دحرنء إلى البحر“قوله: 
إن قرابر الرئيس األمريكي ترامب، أمس، إخراج الجنود األمريكيين في شمءل شرق سوبريء وترك 

ن ثالث الحلفء  األكراد لمصيرهم ممن آمنوا بأن الواليءت المتحدة ستقف إلى جءنبهم باد ماركة م
سنوات قءتلوا خاللهء داعش، يجب أن يشال كل األضوا  الحمرا  عندنء. فقد انكشف ترامب المرة تلو 
األخرى بءلطريقة التي تاءلج فيهء المسءئل المتالقة بءلاالقءت الدولية كزعيم ليس ضلياًء في أي 

 موضوع. فهو اعتبءطي وليس لديه أي فكرة عمء يمكن توقاه من زعيم قوة عامى.
لم يبلغ ترامب نتنيءهو بقرابره االنسحءب من سوبريء والسمءح البردوغءن بذبح األكراد. هذا مفزع. ترامب 

حءن الوقت ألن نخرج من هذه الحروب السخيفة التي ال تنتهي، والكثير منهء حروب “الذي غرد بأنه 
تصريح مهين ومثير هذا ”. األكراد تلقوا كميءت هءئلة من المءل األمريكي“، كتب أيضًء أن ”قبلية

للحفياة، من األفضل أن نأخذه بءلحسبءن. ذات يوم، سنجد أنفسنء ننتمي على لسءن ترامب إلى 
 المقءتلين في حرب قبلية.

ثمة استنتءج ال لبس فيه: لقد أصبح ترامب من نءحية إسرائيل سندًا متهءلكًء. لم ياد ممكنًء االعتمءد 
ران استفزازنء وتجبرنء على التصدي لناءم آيءت هللا دون عليه. هنءك تخوف حقيقي في أن تواصل إي

المالة األمريكية. إن الواقع االستراتيجي الذي ينكشف أمءم نءظرينء يستوجب حسءبًء للنفس من جءنب 
نتنيءهو الذي وضع كل أوبراقه في سلة دونءلد ترامب. واآلن يطلب برئيس الوزبرا  عالوة مء ال يقل عن 
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ة الدفءع كي يشتري وسءئل دفءعية ضد الصوابريخ الجوالة اإليرانية الموجهة مليءبر شيكل لميزاني 4
 نحونء في الاراق.

ال تهكم: يمكن أن نقترح على وزير الدفءع نتنيءهو بأن يمتنع عن التوجه إلى انتخءبءت الموعد 
بت الثءلث، فيوفر بذلك مليءبرًا ونصف المليءبر شيكل. خسءبرة على المليءبر والنصف شيكل التي سك

على إجرا  االنتخءبءت في الموعد الثءني. إن تصريحءت ترامب األخيرة وماءنيهء سكين في ظهر 
 األكراد وسكين في ظهرنء.

 8/10/2019يديعوت 
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