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 نتفاضة عارمة دفاعا  عن القدس واألقصىوال  طال  دد المقاومة بالضفةإلالفصائل تدعو غزة:  .1
دعت الفصائل الفلسطينية إلى انتفاضة عارمة وإطالق يد المقاومة بالضفة الغربية دفاعًا عن  :ةغز 

خالل وقفة نظمتها دائرة القدس بحركة حماس رفضًا  ،طالبت الفصائلو  القدس والمسجد األقصى.
ة القتحامات المستوطنين للمسجد األقصى المبارك، وزيادة االعتداءات اإلسرائيلية على المدين

 المقدسة والمقدسيين، بضرورة وضع استراتيجية وطنية ترتقي الى مستوى مجابهة المخاطر، في ظل  
محاوالت االحتالل اإلسرائيلي خلق وقائع على األرض في المدينة المقدسة، تحت غطاء ما يسمى 

 "صفقة القرن" عبر اإلدارة األمريكية.
ريفة في كلمٍة له نيابًة عن الفصائل "إن أولى وقال القيادي في الجبهة الديموقراطية طالل أبو ظ

عناصر االستراتيجية الوطنية، ترتكز على توحيد المرجعيات السياسية في القدس ووقف الصراع 
الالمبدئي بين هذه المكونات بما ُيمك ن من توحيد الطاقات في مواجهة الخطوات التي تتخذها حكومة 

لب بضرورة إطالق يد جماهير الشعب الفلسطيني في وطا االحتالل بخطى متسارعة على األرض".
 انتفاضة عارمة قادرة على أن تخل بميزان القوى على األرض لتجابه اإلجراءات اإلسرائيلية.

ودعا أبو ظريفة إلى تحويل االشتباك اللفظي مع االحتالل الى اشتباك ميداني من خالل وضع كل 
تلك المقرة من المجلس الوطني والمركزي فيما  قرارات اإلجماع الوطني موضع تطبيق، "خصوصاً 

وتابع "ثاني عناصر  يتعلق بالعالقة مع االحتالل ووقف التنسيق األمني واتفاق باريس".
االستراتيجية، تأمين مستلزمات الصندوق الخاص بالقدس، باعتباره صندوقا لدعم صمود المقدسيين 

أما العنصر  ي تفرض "إسرائيل" ضرائب عليها.خاصة أصحاب المنازل التي تهدم أو المهددة أو الت
الثالث وفق أبو ظريفة، "فهو التوجه باستراتيجية ترتكز على حراك سياسي ودبلوماسي استنادا الى 

 القدس جزء ال يتجزأ من األراضي المحتلة لتفعيل مكونات هذا القرار". الذي يعتبراً  2234قرار 
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ه الى وحدة وطنية قائمة على الشراكة، "وهناك فرصة ووجه أبو ظريفة نداًء لحركة فتح، بالتوج
بما يمكننا  إيجابياً  سانحة عبر مبادرة الفصائل التي وافقت عليها حماس، وندعو فتح إلعطاء موقفاً 

 من فتح الطريق أمام هذه الرؤية لنتوحد من أجل القدس واألسرى والالجئين والحرية واالستقالل".
ي حماس مشير المصري إلى وقفة وطنية وموقف شعبي عارم للدفاع بدوره دعا عضو دائرة القدس ف

عن المسجد األقصى، مطالبًا أهل مدينة القدس بالثورة واالنتفاض أمام تحدي تدنيس األقصى من 
وقال المصري "آن األوان لرفع اليد الثقيلة عن المقاومة وعن شعبنا في الضفة  قطعان المستوطنين.

بعمليات السكاكين والرصاص والدهس، وليدرك العدو أنه طالما أن األقصى المحتلة ليقولوا كلمتهم 
 لم يعش في أمان في حوزة المسلمين فإن الصهاينة لن يعيشوا في أمان بأرض فلسطين".

 10/10/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تحاد من أجل المتوسطالمالكي دترأس وفد فلسطين المشارك في أعمال المنتدى اإلقليمي الرابع لال  .2
رياض المالكي الوفد الفلسطيني المشارك في  الفلسطيني ترأس وزير الخارجية والمغتربين :برشلونة

اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء في المنتدى اإلقليمي الرابع لالتحاد من أجل المتوسط، الذي 
 في مدينة برشلونة. 10/10/2019 انعقد يوم الخميس

كي بالمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني، وانتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي ر المالوذك  
ن غياب ردود الفعل المناسبة لتصريحات ألى إوأشار المالكي  الفلسطيني. شعبال المستمرة بحق  

اجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، تشجع االحتالل وقادته على المضي قدمًا في  تدعو لضم  
قرار صادر عن الجمعية العامة لألمم  700ونو ه إلى أن هناك أكثر من  ته غير القانونية.إجراءا

المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي حول الوضع في أرض فلسطين المحتلة، ومع 
ي إجراءات محاسبة او مساءلة أذلك "مع األسف لم تلتزم قوة االحتالل بأي منها، وليس هناك 

 كما تعرض المالكي ألهمية تجديد والية وكالة األونروا. خالل كل هذه السنين". إلسرائيل
 10/10/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "اإلعالم الحكومي" يشيد بموقف الصحفي تكين من التطبيع: غزة .3

تكين، على  وجه المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة التحية للصحفي التركي حمزة :غزة
موقفه برفض الخروج عبر وسائل إعالم إسرائيلية، موضحًا أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود 

وأثنى سالمة معروف رئيس المكتب في رسالة وجهها للصحفي  المبذولة للحفاظ على حالة المقاطعة.
ل الواجب مع كافة تكين على موقفه األخالقي النبيل، مؤكدًا على أن هذا الموقف يمثل نموذجًا للتعام
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وختم معروف رسالته بتوجيه الدعوة  وسائل إعالم االحتالل من قبل الصحفيين العرب والمسلمين.
للصحفي تكين لزيارة قطاع غزة واالطالع عن كثب على تداعيات الحصار الذي يفرضه االحتالل 

 منذ ثالث عشرة سنة، وبحث سبل التعاون المشترك في المجال اإلعالمي.
 10/10/2019 ،الرأي الفلسطينية لإلعالموكالة 

 
 : نحذر من التعاطي مع وسائل االحتالل االستخباريةفي غزة اللجنة العليا للفصائل .4

حذرت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية في غزة من التعاطي مع أساليب االحتالل  :غزة
ودعت اللجنة، في  شرفاء شعبنا ومقاوميه.الممنهجة في االغتيال المعنوي والنفسي واالجتماعي ل

مع ما تبثه الصفحات المشبوهة  ، إلى عدم التعاطي مطلقاً 10/10/2019 الخميسيوم  لها بيانٍ 
المنتشرة هنا وهناك، مؤكدة ما أعلنته غرفة العمليات من رفع الغطاء الوطني عن كل شخص أو 

 (.جهة تتواصل مع "المنسق" المجرم )منسق حكومة االحتالل
وأشارت إلى أنه في سياق حماية الجبهة الداخلية ومتابعة عمالء العدو كشفت معلومات خطيرة بين 
يدي أجهزة أمن المقاومة، واألجهزة األمنية بغزة، سلطت الضوء على هذه القضية الخطيرة، 

 واالستهداف المنظم الذي تقوم به مخابرات العدو تجاه قطاعنا الصامد.
الفصائل الوطنية والقوى السياسية واألجهزة األمنية صفًا واحدًا لمواجهة وأكدت اصطفاف جميع 

 سياسة العدو في اختراق جبهتنا الداخلية والمس بمقاومتنا الشريفة الباسلة وبشرائحه المختلفة.
ودعت أبناء شعبنا كافة، رجااًل ونساًء، كبارًا وصغارًا، إلى المزيد من الحيطة والحذر وعدم التعاون 

 أي اتصاالت مشبوهة ترُدهم مهما كان مصدرها، وإلى المبادرة فورًا لإلبالغ عنها.مع 
كما دعت القوى الوطنية واإلسالمية األجهزة األمنية ومعها أجهزة المقاومة األمنية إلى مزيد من 

 الحذر، وإلى القيام بكل ما يلزم لتأمين أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة.
 10/10/2019 ،مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 "الرئاسية"قبل  "تشريعية"الترفض إجراء و رحب بإجراء انتخابات شاملة تحماس  .5

عضو المكتب السياسي لحركة حماس  ، أنغزة، من 10/10/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالمنشر 
نظام خليل الحية جدد موقف حركته الثابت من إجراء االنتخابات وأهميتها وضروريتها إلعادة بناء ال

: "حماس ترحب بإجراء 10/10/2019يوم الخميس له وقال الحية في تصريح  السياسي الفلسطيني.
وأضاف: "الرؤية الوطنية  االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وستعمل على إنجاحها".
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تحقيق للمصالحة الفلسطينية منطلق هام يمكن أن نلجأ عبره إلعادة توحيد الشعب الفلسطيني و 
 الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة".

حركة حماس رفضت  ، أناألناضول، نقاًل عن وكالة 10/10/2019 ،القدس العربي، لندنوأضافت 
ال نريد "وقال القيادي في الحركة، مشير المصري:  ."الرئاسية"إجراء االنتخابات التشريعية، قبل 

الكل الفلسطيني، وهو االلتزام بالقانون واالتفاقات  انتخابات مجتزأة وانتقائية، موقفنا هو موقف
القانون األساسي الفلسطيني، يقول بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "وأضاف المصري:  ."الوطنية

فصائل فلسطينية  8أن حركته تساند المبادرة التي أعلنتها  المصري وأوضح ". متزامنة، في ذات اليوم
وأعرب عن ترحيب حركته  ."ات متزامنة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ودعت إلجراء انتخابمؤخراً 

وطالب الرئيس محمود عباس،  ."عن االنتقائية تجديد شرعيات كل المؤسسات الفلسطينية بعيداً ـ"ب
 باالستجابة لدعوة الفصائل الثمانية، إلجراء االنتخابات المتزامنة.

 
 دية ذريعة القتحام األقصىتصاعد ظاهرة اتخاذ األعياد اليهو  تستنكر حماس .6

تصاعد ظاهرة اتخاذ األعياد اليهودية ذريعة القتحام جماعات المستوطنين استنكرت حركة حماس 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس ماهر . وقال للمسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة

القتحام جماعات  نستنكر تصاعد ظاهرة اتخاذ األعياد اليهودية ذريعة" :، في بيان لهعبيد
 ."المستوطنين للمسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة كما يحدث منذ يومين

كما ندعو  أبناء شعبنا إلى الرباط في المسجد األقصى، والدفاع عن المقدسات بكل قوة.دعا عبيد "و 
المرابطين بكل األمتين العربية واإلسالمية، وأحرار العالم إلى رفض هذا العدوان الصهيوني، وإسناد 

ونتوجه إلى المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة بضرورة التدخل والضغط على  األشكال الممكنة.
 االحتالل لوقف انتهاكاته بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين المحتلة.

 10/10/2019 ،موقع حركة حماس
 

 حماس تعلن رفضها زيارة المنتخب السعودي لفلسطين .7
حركة حماس عن رفضها الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب السعودي لكرة القدم منتصف الشهر أعلنت 

 ،في بيان صحفي ،ووصفت الحركة الجاري لمالقاة المنتخب الفلسطيني في رام هللا عبر بوابة االحتالل.
ل لتبييض صفحته هذه الزيارة بالتطبيعية المستنكرة مهما كانت المبررات، والمستفيد الحقيقي هو االحتال

وقالت حماس إن االحتالل الذي سيسهل إجراءات دخول المنتخب  السوداء وكسر عزلته في المنطقة.
السعودي ولحمايته، هو نفسه الذي يقتل ويختطف الرياضيين الفلسطينيين ويحرمهم من المشاركة في 
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نهج، مطالبة السعودية بالتراجع عن الفعاليات اإلقليمية والدولية ويدمر البنية التحتية الرياضية بشكل مم
 هذه الخطوة واستبدالها بإجراءات تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم القطاع الرياضي.

 11/10/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 فتح ترحب بزيارة المنتخب السعودي الوطني لدولة فلسطين .8
، ضمن التصفيات يةفلسطينال لسلطةلوطني لرحبت حركة فتح بزيارة المنتخب السعودي ا :رام هللا

اآلسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، معتبرة أنه "حدث مهم وله دالالت متعددة، 
السعودية، على كافة المستويات، وتعبيرا صريحا عن موقف الملك  -أهمها متانة العالقات الفلسطينية

وقال  عبد العزيز وولي عهده سمو األمير محمد".السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن 
 عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، يوم الخميس

، إن تنظيم هذه المباراة على أرض القدس في ملعب الشهيد فيصل الحسيني، حدث 10/10/2019
مجاالت، ويأتي تأكيدا على مكانة دولة تاريخي في تعزيز مكانة فلسطين على كافة الساحات وال

 فلسطين في المؤسسات الدولية ومنها الرياضية.
 10/10/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 على كنيس دهودي في ألمانيا "االعتداء اآلثم"حماس تددن  .9

على كنيس  "آلثماالعتداء ا" ،10/10/2019 يوم الخميس ،)د ب أ(: دانت حركة حماس في فلسطين
وقال عضو مكتب العالقات الدولية في حماس  يهودي في ألمانيا يوم األربعاء ما أسفر عن قتيلين.

 ."ندين االعتداء اآلثم على الكنيس في مدينة هاله األلمانية وقتل اثنين من األبرياء"باسم نعيم في بيان: 
اإلرهاب ال دين وال وطن له، ونحن هذا يؤكد أن اإلرهاب خطر على الجميع، وأن "وأضاف نعيم: 

 ."كفلسطينيين أكثر من يعرف معنى اإلرهاب وآالمه تحت االحتالل اإلسرائيلي على مدار سبعة عقود
 10/10/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 خيار االنتخابات األكثر احتماال.. نتنياهو درفض اقتراح ليبرمان بتبادل رئاسة الوزراء مع غانتس .10

رفض حزب الليكود برئاسة ، نظير مجلي -تل أبيب، 11/10/2019ألوسط، لندن، الشر  اذكرت 
، أفيغدور ليبرمان، «يسرائيل بيتينو»بنيامين نتنياهو االقتراح الذي طرحه رئيس حزب اليهود الروس 

لتسوية األزمة السياسية التي تمنع تشكيل حكومة، مع أن االقتراح يعطي أفضلية لنتنياهو، فيما أعلن 
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أنه يقبل بها بشكل مبدئي، مع أنه يقضي بأن يتسلم بيني غانتس « كحول لفان»الجنراالت  حزب
 رئاسة الحكومة بعد نتنياهو.

وقد رأى المراقبون أن هذين الردين يدخالن في باب التكتيك السياسي، أكثر مما هو موقف مبدئي. 
يريد أن يستغل الجفاء بين إذ إن نتنياهو ال يريد أن يحظى ليبرمان بأي رصيد شعبي، وغانتس 

 الرجلين ليكسب ليبرمان إلى صفه.
قد رت  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا ، 10/10/2019القدس، القدس، وأضافت 

مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن يكون خيار إجراء انتخابات ثالثة هو األكثر احتمااًل 
 حزاب لتشكيل حكومة وحدة.في ظل استمرار الفجوات بين األ

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر سياسي كبير أن األحزاب ليس لديها نية للتخلي عن 
أبيض  -شروطها، وخاصًة الليكود الذي يرفض التخلي عن الكتلة اليمينية، في حين أن حزب أزرق 

للوزراء في ظل االتهامات  يتمسك بوعوده للناخبين من حيث رفض أن يكون بنيامين نتنياهو رئيًسا
 بإمكانية تورطه بقضايا فساد.

ورأى المصدر أنه بالرغم من تقديم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا خطة من أجل تفادي 
 انتخابات ثالثة وتشكيل حكومة وحدة، إال أن ذلك يبدو مستحياًل في ظل تمسك كل طرف بشروطه.

ليبرمان واتهمه بأنه يفضل حكومة يسارية بقيادة غانتس، بدعم  وعب ر حزب الليكود عن رفضه لخطة
أبيض خطة ليبرمان بأنها دعوة لليكود  -خارجي من األحزاب العربية. فيما اعتبر حزب أزرق 

 لالستيقاظ وإجراء مفاوضات هادفة وواضحة واالتفاق على الخطوط األساسية ألي حكومة.
أبيض، وأن يتم التوافق  -به وحزبي الليكود وأزرق وتتضمن خطة ليبرمان إنشاء حكومة تشمل حز 

على كل الخطوط األساسية والموازنة الخاصة بالحكومة، وأن تكون بالتناوب لرئاستها بين نتنياهو 
 أواًل، ثم غانتس ثانًيا، ومن ثم العمل في مرحلة أخرى لضم أحزاب أخرى لضمان استقرار الحكومة.

 
 ووسائل إعالم إسرائيلية تتساءل عن "خيانة" ترامب لهم ةنتنياهو يعرض مساعدة أكراد سوري .11

عبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن : رويترز، 11/10/2019الجزيرة.نت، ذكرت 
تضامنه مع األكراد السوريين، في حين دفع قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب )بإفساح المجال 

 بعض اإلسرائيليين( للتساؤل عن صبره تجاه قضايا المنطقة.لتركيا بشن عملية في شمال سوريا 
وقال نتنياهو أمس الخميس في تغريدة "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في 
سوريا، وتحذر من تطهير عرقي ضد األكراد من تركيا ووكالئها. إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات 

 لشجاع".اإلنسانية للشعب الكردي ا
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وفي خطاب ألقاه أمس أيضا، شدد نتنياهو على اكتفاء بالده الذاتي، وقال "نحن نقدر بشدة أهمية 
الدعم األميركي الذي تزايد باضطراد كبير في السنوات الماضية، )لكن( نحن نتذكر دائما ونطبق 

 .القاعدة األساسية التي ترشدنا: إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد"
وسارع مسؤولون مقربون من نتنياهو إلى التذكير بخطوات غير مسبوقة اتخذها ترامب لصالح 
إسرائيل، مثل االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وسيادة 

بات" إسرائيل على الجوالن المحتل، لكن بعض الدوائر الخاصة ووسائل اإلعالم أبدت تخوفها من "تقل
 ترامب.

وخالل مقابالت إعالمية، وجهت أسئلة لمسؤولين إسرائيليين عما إذا كان ترامب قد "خان" األكراد 
 لكنهم لم يجيبوا إجابات قاطعة.

وقال يوفال شتاينتز الوزير بمجلس الوزراء األمني المصغر وينتمي لحزب ليكود "ال أريد أن أعرف 
م الواليات المتحدة".األمر بألفاظ محددة ألنه ليس من وظيفت  ي أن ُأقو 

إلى أن أي توتر ناجم عن قرار ترامب  -طلب عدم ذكر اسمه-وأشار مسؤول مقرب من نتنياهو 
المتعلق بسوريا سيناقش مع واشنطن عبر قنوات خاصة، مضيفا "بعض األشياء يستحسن التعامل 

 معها بعيدا عن العلن".
دعت  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا، 10/10/2019القدس، القدس، وأضافت 

شخصيات سياسية إسرائيلية، اليوم الخميس، إلى مساعدة األكراد بعد الهجوم التركي الذي بدأ أمس 
 ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم "نبع السالم".

 وعبر وزير األمن الداخلي جلعاد أردان عن قلقه من االنسحاب األميركي من شمال سوريا مع بدء
عملية تركيا ضد األكراد. داعًيا إلى تقديم كل الدعم اإلنساني لألكراد في مواجهة ما وصفها بـ 

 "الجرائم التركية".
وهاجم أردان، أردوغان واتهمه بدعم اإلرهاب والعنصرية. واصًفا الهجوم على األكرد بـ "المذبحة". 

 كما نقلت عنه قناة ريشت كان العبرية.
أبيض، في تغريدة عبر تويتر برفع مشروع قانون  -د، أحد قادة حزب أزرق فيما طالب يائير البي

 لالعتراف باإلبادة الجماعية لألرمن بعد الهجوم التركي ضد األكراد.
من جانبه وصف جدعون ساعر أحد قادة حزب الليكود وعضو لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، 

 األحداث في شمال سوريا بأنها مثيرة للقلق.
ل في تغريدة له "يجب على إسرائيل أن تصدر موقًفا واضًحا ضد عدوان أردوغان على األكراد وقا

 في شمال سوريا، وعليها تقديم المساعدة اإلنسانية لهم".
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 عضائهاأرئيس الموساد: سليماني ليس على قائمة االغتياالت وحماس تخفي اغتيال  .12

كوهين رئيس الموساد اإلسرائيلي، الخميس،  قلل يوسي -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم-رام هللا
 من إعالن إيران احباطها اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني.

 -نقلها موقع يديعوت أحرونوت  -وبين كوهين في مقابلة نادرة لمجلة خاصة بالمتدينيين الحريديم 
االت، مبيًنا في الوقت ذاته قدرتها على اغتياله وأن إن إسرائيل لم تضع سليماني على قائمة االغتي

 ذلك ليس مستحياًل، خاصًة وأن نشاطه ومكانه معروف في كل مكان.
وأكد إنه بالرغم من عدم وجوده في قائمة االغتياالت، إال أن النظام الذي أنشأه يشكل تحدًيا كبيًرا 

 لدولة إسرائيل.
بالخارج، أكد أن الموساد نفذ عمليات اغتيال ضد  ورًدا على سؤال بشأن االغتياالت ضد حماس

عناصر من الحركة بالخارج. رافًضا نفي أو تأكيد مسؤولية الموساد عن اغتيال أحد نشطاء حماس 
 في ماليزيا فادي البطش، وإذا ما كانت هذه آخر عملية للجهاز.

العمليات، لكن العدو )حماس( وقال "ال تتوقعون منا أن ننشر قائمة االغتياالت، تم تنفيذ العديد من 
غير من استراتيجيته، ولم يعد في عجلة من أمره التهامنا بالوقوف خلف االغتياالت وذلك العتبارات 
خاصة به". مشيًرا إلى أن من تم اغتيالهم هم من عناصر حماس الذين يعملون على شراء األسلحة، 

 ومهمة الجهاز القضاء عليهم إلزالة هذا التهديد.
إيران، أكد أن طهران تواصل محاوالتها للحصول على الملف النووي، مبيًنا أن إسرائيل ليس  وبشأن

 لديها مصلحة في مواجهتها وأن مصلحتها الوحيدة الضغط على إيران بدون البحث عن مغامرة.
وحول عدم قيام الموساد باغتيال أمين عام حزب هللا حسن نصر هللا، قال كوهين "هذا ليس هو 

الصحيح، السؤول عما إذا كان نصر هللا يعلم أن لدينا خيار القضاء عليه أو اإلبقاء عليه  السؤال
 حًيا".

 11/10/2019القدس، القدس، 
 

 تقوم عليها وزارة الخارجية.. خطة إسرائيلية لمحاربة الفعاليات التركية بالقدس .13
لى تجهيز خطة تهدف إلى تعكف وزارة الخارجية اإلسرائيلية ع: محمد محسن وتد -القدس المحتلة 

محاربة النفوذ التركي بالقدس واألقصى، وستعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية 
 والسياسية )الكابينيت( للمصادقة عليها.
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وتتطلع الخطة للتفرد بالقدس القديمة والمقدسات والمسجد األقصى عبر تثبيت المشروع الصهيوني 
، وذلك من خالل نزع الشرعية عن وكالة التعاون 2020ن عنه بحلول عام "القدس الكبرى" الذي سيعل

والتنسيق التركية )تيكا( ومقرها في رام هللا، وسحب اإلقامة الدبلوماسية من رئيسها، بولنت قورقماز، 
 تمهيدا لطرده من البالد.

نشاطها في  وتوصي الخطة التي كشفت تفاصيلها صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن تصع د تل أبيب من
 مجال الدعاية ضد تركيا بالقدس، سواء المحاربة ميدانيا ومالحقة من يروج لنشاطات )تيكا(.

باإلضافة إلى شيطنة شخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب "دعمه لحركة المقاومة 
يله اإلسالمية )حماس( وجمعيات أهلية في القدس تصنفها إسرائيل على أنها إرهابية"، وزعم تحو 

 إسطنبول إلى معقل لقيادات مختلف الفصائل الفلسطينية، ومنافسته الرعاية األردنية للمقدسات.
 10/10/2019الجزيرة.نت، 

 
 تقييم أمني إسرائيلي: الواقع السياسي سيفشل االستمرار بالتفاهمات مع حماس .14

ئيلية، الخميس، قدرت مصادر أمنية وعسكرية إسرا -ترجمة خاصة  -دوت كوم -"القدس" -رام هللا
أن الواقع السياسي في إسرائيل وعدم تشكيل حكومة جديدة وسيناريو إمكانية إجراء انتخابات جديدة 

 يعرض فرص االستمرار في التفاهمات حماس إلى الخطر والفشل، ما قد يدفع حماس إلى المواجهة.
غزة ترغب في جر ونقل موقع مجلة ماكور ريشون، عن تلك المصادر قولها إن هناك فصائل في 

المنطقة إلى صراع عسكري. مبينًة أن التفاهمات مع حماس واضحة ولكن ما يؤخر المضي بدها 
 قدًما عدم وجود حكومة في إسرائيل وال أحد يعلم متى سيتم إنشاء مثل هذا النظام.

سي وقال أحد قادة لواء جفعاتي للموقع، إن الجيش اإلسرائيلي تلقى تعليمات من المستوى السيا
للتحضير لكل سيناريو في الجنوب، بما في ذلك مواجهة عسكرية قد تبدأها إسرائيل. مشيًرا إلى أن 
الجيش مستعد للحملة المقبلة في غزة وأن الجنود على أفضل وجه من االستعداد الكامل للقوات 

 البرية والبحرية والجوية.
 11/10/2019القدس، القدس، 

 
 يستعد للتجند للجيش اإلسرائيلي أفراد عائلة الدوابشة رجيمة قتلإرهابي دهودي شارك ب .15

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، عن أن إرهابيا يهوديا شارك في عملية قتل أفراد 
عائلة دوابشة في قرية دوما، في الضفة الغربية المحتلة، يتواجد حاليا في مؤسسة عسكرية إسرائيلية 
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سرائيلي، وذلك في إطار احتضان دولة إسرائيل لإلرهابيين الذين يقتلون تمهيدا لتجنيده للجيش اإل
 فلسطينيين بدم بارد، مثلما حدث في قضية الجندي القاتل، إليئور أزاريا.

ويتواجد اإلرهابي المذكور في مؤسسة تحضيرية للخدمة العسكرية في وسط البالد. ولم يتم كشف 
عاما، ويرمز له  16قعت العملية اإلرهابية كان في سن هويته لدى اعتقاله، بادعاء أنه عندما و 

 بالحرف "أ".
وكان محامو اإلرهابي "أ" توصلوا إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة، تم من خاللها شطب اتهامه 
بأن له عالقة مباشرة بالتخطيط للعملية اإلرهابية، بادعاء أنه لم يصل إلى منزل عائلة دوابشة، وبدل 

 صفقة االدعاء بأن يعترف بالتآمر على ارتكاب جريمة. من ذلك تقضي
 10/10/2019، 48عرب 

 

 وحدة استيطانية باألغوار 182المصادقة على بناء  .16
صادقت ما تسمى بلجنة التخطيط العليا في اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل اإلسرائيلي : الناصرة

 ر.وحدة استيطانية في منطقة األغوا 182اليوم على بناء 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القرار يأتي تطبيقًا لقرار حكومة االحتالل في 
الخامس عشر من شهر أيلول الماضي بتبييض البؤرة االستيطانية "مفوؤوت يريحو" القريبة من أريحا 

 وتحويلها لمستوطنة، حيث صودق على البناء المذكور داخل المستوطنة.
 10/10/2019، فلسطين أون الدن

 
 الليكود ددعم نتنياهو كمرشح وحيد لرئاسة الحزب والحكومة .17

صدقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، مساء الخميس،  -تجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 على دعمها لبنيامين نتنياهو كمرشح وحيد لرئاسة الحزب والحكومة المقبلة.

من رئيس اللجنة حاييم كاتس، والذي ينص على أن الليكود وتم المصادقة على االقتراح الذي قدم 
 سيكون طرًفا في أي حكومة مقبلة بشرط رئاسة نتنياهو فقط، إما لفترة كاملة أو بالتناوب.

 .300عضو في اللجنة المركزية، حضر فقط  3700وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن من 
 11/10/2019القدس، القدس، 
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 لليكود ورئاسة الوزراء في آخر دوم لنتنياهوبركات: سأترشح لقيادة ا .18
قال نير بركات عضو حزب الليكود والرئيس السابق  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

م نفسه ليكون زعيًما لحزب الليكود ورئيًسا للوزراء، في اليوم  لبلدية االحتالل في القدس، إنه سيقد 
 األخير لعصر بنيامين نتنياهو.

ح بركات في مقابلة مع ملحق يديعوت أحرونوت، ُنشرت الخميس، أنه قرر الترشح لزعامة وأوض
 الليكود ومنافسة جدعون ساعر وأعضاء الحزب اآلخرين وكل من يقدم على ترشيح نفسه.

وأظهر بركات ثقة بالفوز والنجاح، وبين أنه يعرف كيف يقوم بعمل رائع، وأنه قريب جًدا من 
 ميركيين، ويعرف كيف يتحدث مع قادة العالم تماًما مثل نتنياهو.المجتمع الدولي واأل

ورأى أنه ال يوجد أحد خلف نتنياهو، يستحق أن يكون في قيادة الحزب أكثر منه، حتى وزير 
 الخارجية الحالي يسرائيل كاتس.

 10/10/2019القدس، القدس، 
 

 الكنيست دوافق على إنهاء تحالف "يمينا" .19
وافقت اللجنة التنظيمية العادية في الكنيست  -ترجمة خاصة  -دوت كوم "القدس"  -رام هللا 

 اإلسرائيلي، اليوم الخميس، على إنهاء تحالف "يمينا" بين حزبي "اليمين الجديد" و"البيت اليهودي.
وبذلك تعود إيليت شاكيد لرئاسة اليمين الجديد إلى جانب نفتالي بينيت، فيما يرأس البيت اليهودي 

وجاء ذلك ضمن اتفاق وقع قبل  رافي بيرتس برفقة بتسلئيل سموتيرتيش وموتي يوغيف.الحاخام 
 االنتخابات بعودة االنفصال بعد خوض االنتخابات في قائمة واحدة.

 10/10/2019القدس، القدس، 
 

 "ألف سيارة"بعد مظاهرة الـ "القائمة المشتركة"وزير األمن اإلسرائيلي دلتقي قادة  .20
هرة شاركت فيها أكثر من ألف سيارة وأغلقت الشوارع المركزية في إسرائيل، في تل أبيب: بعد مظا

إطار االحتجاج على تقاعس الشرطة في معالجة جرائم القتل والعنف في الوسط العربي )لفلسطينيي 
، «القائمة المشتركة»(، التقى وزير األمن الداخلي في الحكومة اإلسرائيلية، جلعاد أردان، قادة 48

، النائب «القائمة المشتركة»ث معهم حول مطالبهم. وقد شارك في االجتماع كل من رئيس وتباح
أيمن عودة، والنواب إمطانس شحادة وأحمد طيبي ومنصور عباس، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء 
السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس مجلس مجد الكروم المحلي، سليم صليبي، وكل من 

 دان وقادة جهاز الشرطة.الوزير أر 
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وانطلقت أكثر من ألف سيارة باتجاه مجمع مكاتب الحكومة اإلسرائيلية في القدس الغربية، صباح 
أمس، في إطار برنامج احتجاج أقرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ضد تواطؤ الحكومة 

لمظاهرة إلى مكاتب الحكومة فيما والشرطة إزاء استفحال الجريمة في المجتمع العربي. وقد وصلت ا
 توجه قادة الجمهور العربي إلى تل أبيب للقاء الوزير أردان.

وعرض المسؤولون العرب على الشرطة ووزيرها مدى قلقهم من المعطيات حول الجريمة، حيث إن 
، بعضها المواطن العربي لم يعد آمنا في بيته أو مكان عمله. وذكروا أن للجريمة والعنف أسبابا كثيرة

يتعلق أيضا بسلوك شاذ وتصرفات عنيفة محلية. لكن المشكلة األكبر في انتشار الجريمة هو تقاعس 
الشرطة اإلسرائيلية عن القيام بواجبها في مصادرة األسلحة غير المرخصة وفي الكشف عن 

لعام فقط، جريمة قتل في المجتمع العربي خالل هذا ا 72المجرمين. ففي إسرائيل وقع ما ال يقل عن 
جريمة  22في المائة من هذه الحاالت، أي تم حل لغز  30ولكن لم يتم تقديم لوائح اتهام سوى في 

 فقط، بينما في بقية الجرائم ال يزال القتلة أحرارا.
 11/10/2019الشر  األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"هآرتس: معدل حّل لغز الجرائم لدى اليهود ضعف العرب في  .21

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، يوم الخميس، في  -ترجمة خاصة  -قدس" دوت كوم "ال -رام هللا 
تقرير لها، أن معدل حل لغز الجرائم وحلها من قبل الشرطة اإلسرائيلية لدى اليهود، يصل إلى 

 الضعف مقارنة بالجرائم التي يشهدها الوسط العربي في إسرائيل.
من المتهمين بجرائم القتل التي  %30وائح اتهام لـ تم توجيه ل 2019وأوضحت الصحيفة، أنه في عام 

 وقعت هذا العام، وبينت أن هناك انخفاًضا في هذه النسبة عن العامين السابقين.
فقط منها،  22جريمة قتل وقعت منذ بداية العام الجاري، تم حل لغز  72وأشارت الصحيفة إلى أن 

 .36أصل  جريمة من 21في أوساط اليهود، بحل  %58مقارنًة مع 
جريمة قتل منذ بداية العام في الوسط  31وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية منذ أيام أنها تمكنت من حل 

 العربي، لكن تبين أن الرقم يشمل جرائم قتل وقعت في السنوات السابقة وتم حلها هذا العام.
 %38، و%40سبة ، تم تقديم لوائح اتهام لجناة في قضايا قتل بالوسط العربي بن2018وخالل عام 

 .2017عام 
وبحسب الشرطة، فإن معظم جرائم القتل في الوسط العربي وقعت على أساس خالفات شخصية، 

 من بين قتلى هذا العام هم من النساء. 9وأن 
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وتعزو الشرطة اإلسرائيلية انخفاض معدل فك شيفرة الجرائم إلى عدم تعاون السكان وأهالي القتلى، 
معلومات عن الجاني لكنها ال تملك أي أدلة أو شهود. مشيرًة إلى أن شهود  وأن الشرطة يكون لديها

 العيان يرفضون التعاون مع الشرطة ويتم مسح مشاهد الكاميرات الخاصة بالمحالت وغيرها.
فيما يعزو السكان العرب ذلك إلى وصول ضباط الشرطة غالًبا في وقت متأخر، ما يسمح لشهود 

 هم بتعطيل مجريات التحقيق.العيان وأقارب المشتبه ب
 10/10/2019القدس، القدس، 

 
 شكوى تعذدب ضد محققي الشاباك 600هآرتس: فتح تحقيق جنائي واحد من بين  .22

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
شكوى تتهم محققين في  600ا فقط من بين الجهات المختصة في إسرائيل، فتحت تحقيًقا جنائًيا واحدً 

 جهاز "الشاباك" بتعذيب أسرى فلسطينيين.
شكوى ألسرى فلسطينيين بشأن  600، تم تقديم 2008إلى  2001وبحسب الصحيفة، فإنه ما بين 

 التعذيب من قبل محققي الشاباك، إال أنه لم يتم فتح تحقيق جنائي في تلك الشكاوى.
شكوى تم فتح التحقيق بإحداها  200، تم تقديم نحو 2018إلى  2015بين  وأوضحت الصحيفة، أنه ما

 في الضفة الغربية. 2015فقط لفلسطيني يشتبه بمساعدته في هجوم ضد إسرائيليين عام 
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم مؤخًرا تعيين مسؤول عمل سابًقا في الخدمة العسكرية، ولم يكن محامًيا 

خاصة بمتابعة تلك الشكاوى والتدقيق والتحقق منها، كما أنه ال يتقن اللغة يستطيع إدارة الوحدة ال
العربية. مبينًة أنه ُعي ن بتوصية خاصة من قيادة جهاز الشاباك، وأنه كان يعمل في الجهاز نفسه ما 

 ، وعمل حتى وقت قريب كجزء من وحدة تتبع للجهاز أيًضا.2008إلى  2002بين أعوام 
 10/10/2019القدس، القدس، 

 
 تحذدرات إسرائيلية من إضرار سياسات ترامب بمصالح تل أبيب .23

حذرت أوساط أمنية وإعالمية إسرائيلية، من تبعات قرار الرئيس األميركي دونالد : صالح النعامي
ترامب، سحب جنوده من مواقع في شمال سورية، والسماح لتركيا بإطالق عملية عسكرية ضد 

 المليشيات الكردية.
لرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي، والقائد السابق لشعبة العمليات في الجيش ونب ه ا

غيورا آيالند، إلى أن  "مجمل سياسات ترامب في الشرق األوسط، سيما قرار االنسحاب من سورية، 
 ورفض الرد عسكريًا على استهداف إيران للمنشآت النفطية السعودية، سيهدد اإلنجاز الذي حققته
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إسرائيل والمتمثل في بناء تحالفات وشراكات سرية مع بعض الدول الخليجية، وعلى رأسها 
 السعودية".

أف أم"، لفت آيالند إلى أن  "تخل ي ترامب  103وفي مقابلة أجرتها معه، صباح يوم الخميس، إذاعة "
إلى محاولة  عن حلفاء الواليات المتحدة الطبيعيين، يعني دفع السعودية ودول الخليج األخرى 

التوصل لتسويات سياسية مع إيران"، محذرًا من أن  "هذا التطور سيفضي إلى تعزيز قدرة إيران على 
 التمدد في المنطقة".

وشدد آيالند على أن  "ما يفاقم خطورة سلوك ترامب، هو أن ه يأتي في ظل إظهار اإليرانيين قدرات 
ناك أساسًا لالفتراض ألن  طهران يمكن أن تشن عسكرية واستخبارية فائقة جدًا، مما يعني أن  ه

 هجومًا مفاجئًا على إسرائيل، وهي تأخذ بعين االعتبار أن  ترامب لن يتدخل".
، مشيرًا 1973ولم يستبعد الجنرال اإلسرائيلي، أن تقدم إيران على ما أقدمت عليه مصر في حرب 

 يها".إلى أن  مظاهر الثقة بالنفس السائدة في إسرائيل "مبالغ ف
وادعى آيالند أن  "تخل ي ترامب عن األكراد، قد يفتح الطريق أمام األتراك إلحكام سيطرتهم على 

 شمال سورية كمرحلة أولى، ثم االنتقال للسيطرة على شمال العراق".
من ناحيته، قال رئيس ما تسم ى "رابطة متضرري اإلرهاب" العقيد مئير أندور، إن  قرار ترامب "يدلل 

ه يتوجب على إسرائيل عدم االعتماد على أي دولة، حتى لو كان مستوى التحالف والصداقة على أن  
 معها كبيرا مثل الواليات المتحدة".

وفي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، اعتبر أندور أن  االنسحاب األميركي من 
لكفاية، فستجد نفسك فجأة وحيدًا، بل وقد شمال سورية "يدلل على أنك عندما ال تكون قويًا بما فيه ا

 تضطر لدفع ثمن تور ط اآلخرين".
ولفت إلى أن  االستنتاج الذي يتوجب على إسرائيل أن تصل إليه في أعقاب االنسحاب األميركي من 
سورية "يتمثل في رفض أي ضمانات أمنية تقترحها الواليات المتحدة على إسرائيل من أجل إقناعها 

 القرن" خطة تصفية القضية الفلسطينية التي تنوي إدارة ترامب إطالقها.بقبول صفقة 
 10/10/2019دن، العربي الجددد، لن

 
 تحذدرات إسرائيلية من آثار تدهور االقتصاد الفلسطيني .24

حذرت نخب عسكرية واقتصادية إسرائيلية من تداعيات تدهور االقتصاد الفلسطيني، : صالح النعامي
على مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة، وبفعل العقوبات التي فرضتها  بسبب التراجع الكبير

 إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، والسياسات اإلسرائيلية.
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وقال أفياحي شنير، أستاذ االقتصاد في جامعة "بار إيالن" اإلسرائيلية، إن  "تراجع السلطة الفلسطينية 
تي تجبيها إسرائيل، لن يحول دون انهيار االقتصاد الفلسطيني عن قرارها قبول عوائد الضرائب ال

 مستقباًل".
من ناحيته، حذر الجنرال عيران نيف، الذي أنهى، أخيرًا، مهامه كقائد قوات جيش االحتالل 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، من أن  تدهور األوضاع االقتصادية والمس  بالوضع المالي 

ية "سيفضي إلى انفجار األوضاع األمنية، على اعتبار أن  ذلك سيمس بدافعية للسلطة الفلسطين
 األجهزة األمنية التابعة للسلطة لمواصلة التعاون األمني مع إسرائيل".

وفي السياق، لفت الموقع إلى أن  الجنرال نيتسان ألون، القائد األسبق للمنطقة الوسطى في جيش 
من أن  "تدهور األوضاع االقتصادية الفلسطينية، وانغالق األفق  االحتالل اإلسرائيلي، سبق أن حذر

 السياسي، سيزيدان من فرص انفجار األوضاع األمنية".
 10/10/2019دن، العربي الجددد، لن

 
 هآرتس تقارن بين مذبحة المسجددن ومهاجمة معبد دهودي بألمانيا .25

الهجوم الذي استهدف المعبد وضحت صحيفة إسرائيلية، أن أقوال منفذ : أأحمد صقر -21عربي
اليهودي في مدينة "هاله" األلمانية، تتطابق مع تصريحات منفذ مذبحة المسجدين التي وقعت في 

 نيوزيالندا.
وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقال للكاتب إنشل بابر، أن "التصريحات التي أطلقها ساسة 

 في إسرائيل، ردا على العملية اإلرهابية في مدينة هاله بألمانيا، ال تمت للواقع بصلة".
وذكرت أن تصريح رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، كان مثاال بارزا على ذلك، حين قال: "في ألمانيا 

يث ال يوجد احتالل، واليهود يقتلون هناك في كنيس بيوم الغفران )عيد يهودي("، معلقة على حد
 -إدلشتاين بقولها: "وكأن اليهود هم الهدف الوحيد، وأن كل حادثة تقاس من زاوية سياسية 

 إسرائيلية".
ونوهت الصحيفة، أن "اليهود في الكنيس كانوا هم الهدف األول للمهاجم، ولكن عندما لم ينجح في 

في مطعم شاورما اقتحام الكنيس، قام بإطالق النار وقتل عددا من المارة، وبعد ذلك قتل شخص 
 )يعتبر رمز للوجود اإلسالمي في أوروبا( في شارع قريب من الكنيس".

 10/10/2019، "21موقع "عربي 
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 تؤكد تجاوز إدران لميليشياتها في سوريا ولبنان والعرا ... إلى التدخل المباشر "إسرائيلتقرير: " .26
الرد »رائيلي، أفيف كوخافي، بـفي أعقاب تهديد رئيس أركان الجيش اإلس: تل أبيب: نظير مجلي

، كشفت مصادر استخباراتية في تل أبيب عن أن هناك قناعة تامة «على أي هجوم إيراني بقوة جبارة
لدى القيادات اإلسرائيلية، بأن القيادة اإليرانية غي رت نهجها العسكري بشكل حاد وبداًل من االعتماد 

وسوريا، قررت إقحام الجيش الرسمي وأذرعه في  على الميليشيات التابعة لها في لبنان والعراق
جباية ثمن أقصى من الواليات المتحدة وحلفائها، »عمليات مباشرة أكثر حدة وخطورة، وذلك بهدف 

ورفع أسعار النفط )بواسطة تخريب ناقالت النفط وتدمير البنية التحتية النفطية في دول الخليج 
روض عليها(، ومراكمة )أوراق مساومة( يمكنها العربي بقصد تخفيف الضغط االقتصادي المف

 «.استخدامها في المفاوضات المستقبلية مع الواليات المتحدة
وقالت هذه المصادر في تقرير مكتوب تم رفعه إلى الجهات المسؤولة في إسرائيل وتعميمه على 

)أيار(  بعض أجهزة االستخبارات الغربية، إن االنعطاف في هذه السياسة بدأ منذ شهر مايو
الماضي؛ إذ بدأت طهران سلسلة من العمليات الهجومية في منطقة الخليج العربي. ومن أبرز هذه 

(؛ وإسقاط الطائرة األميركية 2019العمليات: تخريب ناقالت النفط في الخليج )مايو ويونيو/ حزيران 
يطانية )يونيو ويوليو/ (؛ واالستيالء على ناقالت النفط اإلماراتية والبر 2019من دون طيار )يونيو 

وطائرات من دون طيار « كروز»(؛ ومهاجمة المنشآت النفطية السعودية بصواريخ 2019تموز 
 (.2019)سبتمبر/ أيلول 

التابع « فيلق القدس»وقال التقرير إن تنفيذ هذه العمليات تم من دون تدخل كبير من جانب 
قيادة الحملة اإلقليمية اإليرانية من خالل  ، بقيادة قاسم سليماني، المسؤول عن«الحرس الثوري »لـ

منظمات الوكالء. عالوة على ذلك، في الساحة السورية، أيضًا، يمكن اإلشارة خالل العامين 
الماضيين، إلى حدوث تغيير في نمط النشاط اإليراني تجاه إسرائيل، والذي ينعكس في استعداد إيران 

واسطة استخدام الصواريخ والطائرات من دون طيار، رغم المتزايد للقيام بعمليات هجومية مباشرة، ب
 في هذه العمليات.« الحرس الثوري »أنها تحاول الحد من تورط 

وتعتقد الجهات اإلسرائيلية االستخباراتية، حسب التقرير، أن هذا التغيير في االستراتيجية اإليرانية 
 يرجع إلى أسباب عدة محتملة؛ أهمها:

توليها إيران للجهود التي تبذلها لتخليص نفسها من العقوبات األميركية.  األهمية القصوى التي -
فالقيادة اإليرانية ترى في تخفيف الضغط االقتصادي المفروض عليها مصلحة وطنية حيوية ذات 

 أهمية قصوى. لذلك تفضل العمل المباشر من قبل القوات اإليرانية على االعتماد على الوكالء.
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مات الوكالء أقل عمومًا من كفاءة القوات اإليرانية. فإدارة العمليات المعقدة من كفاءة وجودة منظ -
طرف كيانات ومواقع عدة مختلفة، تتطلب التنسيق والتحكم بأعلى المستويات واستخدام القدرات 
التشغيلية عالية الجودة التي يحتفظ بها، عادة، للقوات اإليرانية نفسها. لذلك، تفضل إيران تقليل 

تخدام منظمات الوكالء أو، على الغالب، دمجها في العمليات التي تنفذها القوات العسكرية اس
 اإليرانية.

إحساس إيران المتزايد باألمن يشجعها على اتخاذ مزيد من اإلجراءات المباشرة والجريئة مع  -
لى التقييم االستعداد لتحمل المخاطر )المدروسة في نظرها(. وهذا، من بين أمور أخرى، يعتمد ع

 الذي يفيد بأن كاًل من الرئيس األميركي، ودول الغرب، ودول الخليج، ال يرغبون في صراع عسكري.
قائدًا  2019؛ وأبرزها تعيين حسين سالمي في أبريل )نيسان( «الحرس الثوري »استبدال قيادة  -

الذي شغل منصب نائب  للمنظمة، مما ساهم في تغيير االستراتيجية اإليرانية؛ فهذا الرجل )سالمي(،
على مدار العقد الماضي، حل مكان محمد علي جعفري، الذي شغل هذا « الحرس الثوري »قائد 

، وكان من المفترض أن ينهي جعفري مهامه في صيف عام 2007المنصب منذ سبتمبر )أيلول( 
بكير موعد استبدال ، بعد أن تم تمديد فترة واليته قبل عامين لثالثة أعوام، ومن الممكن أنه تم ت2020

القادة؛ سنًة، على خلفية التوتر المتزايد بين إيران والواليات المتحدة. على مدار العقد الماضي، كان 
، وهو يعرف بخطابه المتطرف وتصريحاته «الحرس الثوري »سالمي ُيعد  أحد القادة البارزين لـ

يراني للمطالب الغربية. وهو يصر  المتشددة، التي تقوم في أساسها على الرفض الكامل ألي تنازل إ
ها عنصرًا أساسيًا في قدرة  على حق إيران في مواصلة تطوير الصواريخ بعيدة المدى، والتي يعد 
الردع اإليرانية. كما أنه هدد بتوسيع مدى الصواريخ التي تطورها إيران إذا استمرت الدول الغربية في 

 تها الصاروخية.الضغط على إيران، ومطالبتها بالتخلي عن قدرا
صراع القوى الداخلي في القيادات العسكرية اإليرانية، وجهد كبير يبذله كبار القادة، مثل أمير علي 

، إلظهار تصميمهم وقدراتهم في «الحرس الثوري »حاجي زادة، قائد الوحدة الصاروخية والفضاء في 
األميركية، من خالل زيادة « الضغط األقصى»تحقيق توجيه المرشد األعلى للرد على استراتيجية 

اإليرانية. ويؤكد التقرير أنه رغم التغيير المهم في مسار العمل اإليراني، فإن إيران ال « المقاومة»
، «السير على الحافة»تسعى إلى مواجهة شاملة مع الواليات المتحدة أو إسرائيل، وتفضل مواصلة 

ود الحلبة وتحمل المخاطر الخاضعة للرقابة، ولكنها مستعدة لتوسيع حد«. قواعد اللعبة»مع مراجعة 
من أجل تحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل اتخاذ إجراءات هجومية مباشرة وليس فقط عن طريق 
تشغيل منظمات الوكالء. وقد يكون للتغيير في االستراتيجية اإليرانية آثار مباشرة على إسرائيل، التي 

 تواجه إيران ووكالءها في المنطقة.
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في تقديرنا؛ ينطوي الهجوم األخير في المملكة العربية السعودية، على رسالة »ويختتم التقرير قائاًل: 
موجهة أيضًا إلى إسرائيل بشأن استعداد إيران للرد على الهجمات المنسوبة مباشرة إلى إسرائيل 

ها مؤخرًا قادة كبار واستخدام األسلحة المتقدمة. على هذه الخلفية، هناك تهديدات متزايدة، عب ر عن
 «.في )الحرس الثوري(، بمسح إسرائيل من الخريطة العالمية

 11/10/2019الشر  األوسط، لندن، 
 

 سبتمبر أدلول/ طفال  في 81فلسطينيا  بينهم  514االحتالل يعتقل : مؤسسات األسرى  .27
من الضفة الغربية فلسطينيًا في أنحاء متفرقة  514« اإلسرائيلي»اعتقلت قوات االحتالل : )وكاالت(

 طفاًل، وعشر النساء. 81المحتلة خالل الشهر الماضي، بينهم 
وأشارت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان )هيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير، ومؤسسة 
الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان(، ضمن ورقة حقائق صدرت عنها أمس، إلى أن سلطات 

من  100من محافظة رام هللا والبيرة، و 54فلسطينيًا من مدينة القدس، و 175االحتالل اعتقلت 
من محافظة  45، فيما اعتقلت 25من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم  36محافظة الخليل، و

، 5من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت  24، و21نابلس، ومن محافظة طولكرم 
 مواطنًا من غزة. 11من محافظة أريحا، إضافة إلى  10و من محافظة سلفيت، 8و

 43، منهم 5,000وبذلك بلغ عدد األسرى في سجون االحتالل حتى نهاية الشهر المذكور أكثر من 
، وبلغ عدد 450طفل، والمعتقلين اإلداريين قرابة  200سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال نحو 

 أمر إداري بين جديد وتجديد ألوامر صدرت سابقًا. 101ة أوامر االعتقال اإلداري الصادر 
، وتتعمد إدارة المعتقل «الدامون »امرأة فلسطينية في سجن  43وتواصل سلطات االحتالل اعتقال 

ممارسة العديد من االنتهاكات والخروق في معاملتهن منذ لحظات االعتقال األولى، مرورًا بعملية 
نها للمعتقل، وكذلك في إهمال أوضاعهن الصحية، وتنفيذ محاكمات نقل مراكز التوقيف والتحقيق وم

 جائرة، وفرض غرامات باهظة، عدا عن احتجازهن في ظروف معيشية صعبة وقاسية.
طفاًل  59ـ أمًا ل 16، «الدامون »وأفادت مؤسسات األسرى، بأن من بين األسيرات القابعات في سجن 

تقال اإلداري وهن: األسيرة شروق البدن من بيت لحم، وطفلة، وكذلك وجود ثالث أسيرات قيد االع
واألسيرة آالء فهمي بشير من قلقيلية، واألسيرة هبة اللبدي والتي صدر بحقها أمر اعتقال إداري 

يومًا، احتجاجًا على أساليب التعذيب الجسدي  17لخمسة أشهر، وشرعت بإضراب عن الطعام منذ 
 ق، وكذلك رفضًا العتقالها اإلداري.والنفسي، الذي تعرضت له خالل التحقي

  11/10/2019الخليج، الشارقة، 
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 لألقصىاالحتالل االسرائيلي يقتحم مصلى باب الرحمة وسط اقتحام المستوطنين  .28

داهمت شرطة االحتالل االسرائيلي اليوم الخميس، مصلى باب الرحمة في المسجد  -القدس الحتلة 
بية والخزائن الموجودة فيه، مهددة الشبان الذين تواجدوا فيه األقصى المبارك، وأخرجت القواطع الخش

 ومنعتهم من تصوير ما جرى داخله، وقامت بالتدقيق في هواتفهم.
وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى الشيخ عزام الخطيب 

مستوطنا  159اربة كذلك عقب اقتحام لمراسل )بترا( في رام هللا ان قوات االحتالل اغلقت باب المغ
الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة  -متطرفا يهوديا لباحات المسجد االقصى المبارك 

 وسط حراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل االسرائيلي.
   11/10/2019الدستور، عّمان، 

 
 لعودة على أرض مخيم ملكة"الهيئة الوطنية لمسيرات العودة "االنتهاء من تدشين حديقة ا .29

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار االنتهاء من تدشين حديقة العودة : الرأي-غزة
على أرض مخيم ملكة، شرق مدينة غزة بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في المسيرات، واعتبارها 

 الوطنية. معلًما وأثًرا في تلك المنطقة التي شهدت العديد من الفعاليات
وأشارت الهيئة إلى أن مساحة األرض التي أقيمت عليها الحديقة كانت عبارة عن تجمع للركام 

 ومخلفات البيوت التي دمرها االحتالل خالل العدوان على غزة.
وأكدت أن الهدف من إقامة الحديقة على تلك المساحة، هو تعمير تلك المنطقة وتشجيع األهالي 

راضي هناك، موضحة أن الحديقة مفتوحة لألهالي، بهدف تشجيعهم للتوجه على إصالح وزراعة األ
 للمناطق الشرقية وإعادة إحيائها.

   11/10/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 االحتالل يطلق سراح الشيخ أبو طير .30
بو طير أطلقت سلطات االحتالل اليوم الخميس، سراح الشيخ محمد أ -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

 عاًما(، بعد سبعة أشهر في االعتقال اإلداري. 68)
، بعد سحب سلطات االحتالل هويته المقدسية مع النائبين 2010وأبو طير مبعد عن القدس منذ عام 

أحمد عطون ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، بقرار صادر عن وزير الداخلية 
 رائيل".اإلسرائيلي بحجة "عدم الوالء إلس



 
 
 
 

 

 23 ص             5057 العدد:             10/11/2019 جمعةلا التاريخ: 

                                    

سنة بشكل متقط ع، وتم انتخابه  34يذكر أن أبو طير أمضى في سجون االحتالل ما مجموعه 
 .2006لعضوية المجلس التشريعي عام 

 10/10/2019القدس، القدس، 
 

 الجيش اإلسرائيلي دهدم منزلْين جنوبي الضفة الغربية .31
نوبي الضفة الغربية المحتلة، )األناضول(: هدم الجيش اإلسرائيلي، الخميس، منزلْين ج-بيت لحم

 بدعوى البناء بدون ترخيص.
شرقي مدينة بيت لحم، إن قوة عسكرية ” كيسان“وقال صدام عبي ات، رئيس مجلس قروي قرية 

 إسرائيلية داهمت القرية برفقة جرافات، وشرعت بعملية هدم منزلْين بدعوى البناء بدون ترخيص.
 ”.أمجد وأيمن غزال“يقين ولفت عبيات إلى أن المنزلْين هما للشق

 10/10/2019القدس العربي، لندن، 
 

 معظمها وهمّية وفارغة.. مقابر دهودية تحاصر األقصى وتدر المالدين .32
لم يكتِف االحتالل اإلسرائيلي بتقتيل وتهجير أهالي قرية دير ياسين : القدس المحتلة-جمان أبو عرفة

فعات شاؤول" على أراضيها، بل إنه يستعد في وإقامة مستوطنة "ج 1948غرب القدس المحتلة عام 
 األسابيع القريبة الفتتاح مقبرة يهودية تحت أرضها.

 55أربع سنوات، بتكلفة تقارب  -التي أقامتها مؤسسة كديشاه لخدمات الدفن-استغرق تشييد المقبرة 
ق داخل ألف قبر مصنوع من "البوليسترين" وموزع على أربعة طواب 25مليون دوالر، حيث ستضم 

 الجدران يصعد إليها عبر مصاعد كهربائية.
تعلل "كديشاه" مشروعها الربحي هذا بضيق مساحات الدفن لليهود في القدس، وتحاول إقناع الرأي 

 العام بأنه مستوحى من طريقة الدفن زمن الهيكل الثاني المزعوم.
 

 أكبر مقبرة دهودية
وتحديدا شرق المسجد األقصى، يمتلئ جبل الزيتون على ُبعد خمسة كيلومترات من المقبرة الحديثة، 

أو الطور وسفوحه بنحو سبعين ألف قبر على مساحة تقدر بأربعمئة دونم ضمن أكبر وأبرز مقبرة 
يهودية في العالم "هارهزيتيم" التي تضم رفات شخصيات إسرائيلية دينية وسياسية مشهورة مثل 

م كوك وعوبديا بيرتينورو ورئيس الوزراء األسبق مناحيم الكاتب أليعازر بن يهودا والحاخامين أبراها
 بيغن.
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تترامى آالف القبور في وادي قدرون المالصق لسور األقصى الشمالي، وتتمدد لتغطي مساحات من 
أرض "سلودحة" جنوب المسجد المبارك، وأراض في بلدة رأس العامود، يفصل بينها وبين جبل 

 ستمر امتدادها على مد البصر في سفوح الجبل الشرقية والغربية.الطور طريق أريحا القدس القديم لي
 

 أرض وقفية ُمحّكرة
تثبت سجالت المحكمة الشرعية بالقدس المحتلة وجود عقود إيجار تعود إلى أوائل عهد الدولة 

ميالدية، حيث قامت الدولة بتأجير و"تحكير" )مصطلح قديم يعني  1559العثمانية وتحديدا عام 
شروط( جزء بسيط من أرض وقف المدرسة الصالحية بجانب كنيسة الجثمانية ليتمكن التأجير ب

 الرعايا اليهود من دفن موتاهم فيهم، مقابل مبالغ مالية متفق عليها ُتدفع لمتولي الوقف.
يقرأ مدير مركز المخطوطات بالمسجد األقصى رضوان عمرو للجزيرة نت من عقود اإليجار القديمة 

هجرية، فإن اإليجار بدأ بخمس سلطانيات،  967وجب صورة الدفتر الخانقاني لسنة تلك، ويقول "بم
ثم ارتفع الحقا إلى مئة سلطانية سنويا. كما أن هناك وثائق في ذات الفترة تدل على نزاع حول قيمة 

يمة اإليجار بين متولي الوقف واليهود، وأخرى تثبت قيام اليهود بتزييف وثائق تتعلق بحدود المقبرة وق
 إيجارها".

ويضيف أن اليهود كانوا زمن الدولة العثمانية طائفة قليلة ال يبدو عليهم أي طموح وُينظر إليهم 
بشفقة، فسمحت لهم الدولة بدفن موتاهم ضمن ما يسمى التحكير والذي يتضمن عدة شروط كأن 

ر دخال على عاما كحد أقصى، وأن تكون األرض غير منتفع بها وال تد 99يستمر عقد اإليجار 
 مالكيها.

كان ذلك التحكير العثماني بمثابة مسمار جحا استغله اليهود لتحقيق أطماعهم في محيط األقصى، 
ولم ُيجدد بسبب احتالل شرق القدس واألقصى عام  1968فقد انتهى التحكير طويل األمد عام 

لسريع الذي يمر عبر ، لكن توسع المقبرة تجدد بعد االحتالل مباشرة، حيث أُغلق الطريق ا1967
 المقبرة جنوب جبل الطور، وُنفذت أعمال إعادة إعمار كبرى في المقبرة.

ُشكلت لجان وزارية إسرائيلية عديدة تحت مسمى "إنقاذ مقبرة جبل الزيتون" ُرصد لها أكثر من مئة 
ات لها، مليون دوالر، بهدف تهويد محيط األقصى، وترميم المقبرة واستصالحها، وإقامة مركز معلوم

 وتركيب عشرات كاميرات المراقبة داخلها لحمايتها.
 

 قبور وهمية
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ورغم االدعاء بضيق مساحات الدفن لليهود داخل القدس، فإن مقبرة جبل الزيتون تحتوي على عدد 
كبير من القبور الوهمية التي يبرز شاهدها بنجمة سداسية فوق األرض بدون أن تضم رفاتا تحتها، 

 ور قديمة ُجلبت من الخارج ونثرت في أنحاء المقبرة لتعميم الطابع األثري عليها.حتى أن شواهد قب
ويؤكد المقدسيون أن المقبرة تتسع يوميا بشكل متسارع بدون وجود جنائز أو عمليات دفن، حيث 
يرون آالت تحفر القبر وتصب اإلسمنت داخله ومن ثم تعلوه بشاهد كتب عليه بالعبرية ووضعت 

يحاء أنه مليء. كما أن األمر أمسى تجارة رابحة للمؤسسات الدينية اإلسرائيلية التي فوقه حصى لإل
 تتيح للصهيوني حول العالم أن يشتري قبرا فارغا ألجداده وآبائه المدفونين خارج فلسطين.

 
 لماذا شر  األقصى؟

أنبياء بني يعتقد اليهود بفضل الدفن في وادي قدرون )وادي جهنم( الحتوائه على قبور عدد من 
إسرائيل فيما يعرف بطنطور فرعون ومقبرة األنبياء، ولقرب الوادي من الحي اليهودي بالبلدة القديمة 
والجدار الشرقي لجبل الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى، كما يعتقدون أنه سيكون الممر 

 للمسيح المخلص.
مات مدينة داود االستيطانية أن "اليهود وتتقارب فضائل الدفن بجبل الزيتون أيضا، فيذكر مركز معلو 

الذين دفنوا في مقبرة جبل الزيتون سيكونون أول من يبعث من األموات يوم القيامة، ولن يأكل الدود 
أجسادهم، وُسينفخ بقرن الكبش )الشوفار( على جبل الزيتون لُيعلن يوم القيامة من بين األموات. كما 

من مقبرة جبل الزيتون لينثروها على قبور أحبائهم خارج فلسطين كان الزوار اليهود يأخذون األتربة 
 العتقادهم بأن ذلك سيجلب بركته عليهم".

 
 آالف الدوالرات للقبر الواحد

استغل االحتالل الجانب الديني هذا لتحقيق أطماعه االستيطانية بالقدس، ودر  األموال للمؤسسات 
سة "كديشاه" التي قسمت مساحات المقبرة إلى مناطق التي تقدم خدمات دفن الموتى وعلى رأسها مؤس

لليهود الشرقيين والغربيين "األشكناز والسفرديم". كما أن تكلفة الدفن في مقبرة جبل الزيتون تصل 
متر  1.2دقيقة، وكفن الدفن، وقطعة أرض بعمق  15دوالر، والتي تشمل مراسم الدفن لمدة  22,500

 وعرض ستين سنتيمترا.
ى وفاة أحد الشخصيات المهمة المدفونة بالمقبرة، يمتلئ الجبل بمئات اليهود المتطرفين وفي كل ذكر 

المتوشحين بالسواد، وتزدحم طرقات المقدسيين الحيوية المؤدية إلى أحياء الطور ورأس العامود 
 وسلوان.
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ن ويختم عويس تصريحه بالقول "تحتشد شرطة االحتالل لحمايتهم ويغلقون مدخل الحوش ويمنعو 
دخول السيارات، كل تلك السعة لهم ونحن يضي ق علينا في قبورنا، لقد جرفوا مقبرة مأمن هللا 

 وصادروا أراضي مقبرة باب الرحمة ويهددونها حتى اآلن".
 11/10/2019الجزيرة.نت، 

 
 تفاصيل جدددة حول صفقة القرن في لقاء الرئيس المصري مع الملك األردني .33

الرئيس ، أن القاهرة مراسلها من وليد عبد الرحمنعن  11/10/2019، الشر  األوسط، لندننشرت 
أجرى أمس، مباحثات مع العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، تناولت  عبد الفتاح السيسي،

تطورات األوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ حيث تم التأكيد على دعم األشقاء "
هم المشروعة، واستئناف المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السالم الفلسطينيين لنيل حقوق

العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو )حزيران( 
، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة االستقرار، وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق 1967

 ."عوب المنطقةاألوسط ولش
 للرئيس المصري خالل المحادثات، أن الملك األردني كشف، 11/10/2019، االخبار، بيروتوذكرت 

صفقة القرن، المنوي  طرحها بعد إعالن الحكومة االسرائيلية خطة تفاصيل جديدة في شأن عن 
 ، تذكر للمرة األولى، ولم يعرف فحواها.الجديدة

 
 لهمبشأن األراضي المؤجرة  ياألردن ن التفاوض المباشر مع الملكدريدوالمزارعون اإلسرائيليون  .34

كشف الصحفي اإلسرائيلي جاكي خوجي العامل في إذاعة الجيش اإلسرائيلي وصحيفة  :رام هللا
 معاريف، عن رسالة وجهها المزارعون اإلسرائيليون للعاهل األردني عبدهللا الثاني، بشأن األراضي

مع إبان اتفاق السالم الذي وقع ًا، عام 25منذ أكثر من الباقورة والغمر،  في ،المؤجرة لهم األردنية
والتفاوض معهم استرداد األراضي، بتجميد خطوة الملك طالب المزارعون قد و  .1994 عام "إسرائيل"

 بعد فشل التوصل التفاق مع الحكومة اإلسرائيلية.
 10/10/2019، القدس، القدس

 
 يطالب األوروبيين االعتراف بدولة فلسطين أمين عام الجامعة العربية  .35

طالب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام المنتدى اإلقليمي : برشلونة
األوروبيين االعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من  ،الرابع لالتحاد من أجل المتوسط
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الخميس، في  ، الذي انطلقت أعماله،أمام المتدىوأكد  رقية.وعاصمتها القدس الش 1967حزيران 
اليوم أكثر من أي وقت مضى لوقف الهجمة الشرسة على  االعتراف أصبح مهماً هذا برشلونة، أن 

 محددات القضية الفلسطينية واألسس التي ُيمكن أن يقوم عليها الحل.
 10/10/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : القروي طلب مساعدتنا لصناعة تونس جدددة خالل رئاستهضابط الموساد السابق .36

تداول ناشطون وإعالميون تونسيون على مواقع التواصل االجتماعي تسجيال مصورا لما قالوا إنه 
وهو يدلي بتصريحات حيال ما  ،أري بن ميناشي ،سابق في جهاز الموساد اإلسرائيليالضابط لل

 معضابط التوقيع عقد مع شركة عالقات عامة، يديرها ، والمقصود بها "وبينغيعرف بقضية "الل
بن ميناشي، أن القروي كان "متأكدا . إذ يوضح المرشح النتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي 

د توظيفنا فقط من أجل االنتخابات بل يمن أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة، وكان ال ير  %100بنسبة 
ومع الفريق الذي معه  القروي  تحدث معمضيفًا أنه ، "اعدته في صناعة تونس جديدةمن أجل مس

يريد إخراج تونس من كما أن القروي  .عن إمكانية جعل توليه للرئاسة مرحلة رئاسة سالم للمنطقة
 دائرة السلطة الفرنسية إلى دائرة السلطة األمريكية، وفق تعبيره.

 10/10/2019، "21موقع "عربي 
 

 اإلسرائيلي تحول إلى أيقونة للمقاومة الشعبية ضد االحتاللت وكالة األناضولل صورة .37
مصور وكالة األناضول في قطاع غزة، مصطفى ت صورة التقطها فاز : األناضول –الجزائر 

يحمل علم بالده بيد، وبيده األخرى مقالعا، يرمي بواسطته الحجارة تجاه فلسطيني لشاب ، حسونة
واشتهرت باسم "أيقونة ، ، خالل مظاهرة سلمية قرب الحدود الشمالية لقطاع غزةالقوات اإلسرائيلية

 ، نشرت في وكاالت البحر المتوسط.2019جائزة أفضل صورة صحفية لعام بالمقاومة الشعبية"، 
 10/10/2019، الشر ، الدوحة

 
 األمم المتحدة تدعو "إسرائيل" لعدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين .38

دعت األمم المتحدة، "إسرائيل" إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في قطاع : يوركنيو 
وقال المتحدث باسم األمين  غزة، معربة عن قلها إزاء تداعيات العنف على حياة األطفال في القطاع.

مكغولدريك،  العام، فرحان حق، إن "منسق الشؤون اإلنسانية في األرضي الفلسطينية المحتلة، جيمي



 
 
 
 

 

 28 ص             5057 العدد:             10/11/2019 جمعةلا التاريخ: 

                                    

إسرائيل إلى عدم استخدام القوة المفرطة، وفي الوقت نفسه حث حماس على عدم تعريض "دعا 
 األطفال لألذى".

 10/10/2019، قدس برس وكالة
 

 ترتكب جرائم الحرب   "إسرائيل"رئيس األورومتوسطي: االنتهاكات في القدس تطهير عرقي و .39
أمام  تهكلم، في ومتوسطي لحقوق اإلنسان رامي عبدهقال رئيس المرصد األور  أشرف الهور: - غزة

البرلمان البرازيلي خالل جلسة استماع عقدها بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، 
إن السلطات اإلسرائيلية تواصل بال هوادة عمليات هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية في القدس 

وتتعمد ترويعهم كجزء من نمط منهجي معتمد لتهجير وتستهدف العائالت وتعتقل األطفال 
وأوضح أن  مدينة القدس شهدت أكبر عمليات هدم في يوم  الفلسطينيين بالقوة من المدينة المحتلة.

شقة خالل شهر  72بناية سكنية تضم  11، حيث دمرت السلطات اإلسرائيلية 1967واحد منذ العام 
 ."التطهير العرقي"إلى حد يوليو من العام الجاري في جريمة ترقى 

 10/10/2019، القدس العربي، لندن
 

 اليابان تمول ستة عقود منح ضمن برنامج المشاريع األهلية واألمن .40
وقع سفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي، ستة عقود : رام هللا

، بقيمة في فلسطين (GGPمن اإلنساني )منح ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع األهلية واأل
وأكد ماسايوكي التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من  دوالر. 534,410اجمالية بلغت 

منظور األمن اإلنساني، وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية الالزمة 
 للمجتمعات الفلسطينية.

 10/10/2019، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع
 

 األسس الموضوعية والذاتية النعدام ديمومة إسرائيل .41
 فايز رشيد

لو عرف آباء الصهيونية، الذين خططوا إلنشاء دولة لليهود في فلسطين، بأن فئات كثيرة صهيونية 
الجماعات اليهودية  االنتماء، ستشكك ببقاء وجود هذه الدولة، الشتغلوا كثيرا في البداية على إقناع

 في مختلف البقاع بأهمية وجودها لهم.
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ما يحصل فعليا، أنه منذ عشرينيات القرن الماضي بعد المؤتمر الصهيوني األول، ازدادت الحركة 
الصهيونية انقساما إلى جماعات، إحداها بقيادة بن غوريون، وهو من اعُتبر زعيما لما يسمى 

الليبرالية، وربط بين إنشاء إسرائيل وديمومة وجودها، وإنشاء  بالصهيونية العمالية، ذات الرؤية
دويالت عميلة لها في كل  من لبنان، األردن، سوريا والعراق، ومث ل هذا االتجاه ظهر فيما في حزب 

 العمل.
أما زئيف جابوتنسكي، الذي يعتبر مؤسس للصهيونية التحريفية، واألب الروحي لليمين الصهيوني 

فقد ربط بين استمرارية وجود إسرائيل وبقائها الدائم، وإنشاء دولة إسرائيل الكبرى،  األكثر تطرفا،
وتمثل هذا االتجاه في حزب حيروت وصوال إلى الليكود، بالنسبة ألصحاب االتجاه الحريدي )الديني 

إنشاء  القومي( فقد انقسموا إلى تيارات عدة: اتجاه يرفض وجود الدولة العتبارات دينية توراتية )بعد
، وأصحاب دولة إسرائيل الكبرى انقسموا إلى حريديم «ناتوري كارتا»إسرائيل بالطبع( مث لته جماعة 

 «.يهودات هاتوراة »، وغربيين تمثلهم عدة أحزاب أهمها «شاس»شرقيين تمثلهم 
 بدورها، فإن كافة هذه األحزاب كانت عرضة النقسامات كثيرة، وائتالفات أكثر وانشقاقات متعددة،

أث رت على البنية الحزبية في دولة الكيان. بالتالي، فإن إحدى سمات إسرائيل هو افتقادها إلى بنية 
حزبية مثل كافة الدول طبيعية النشأة والتشكيل، وبذلك فإن افتقاد هذه السمة تشير إلى عناصر 

ن جابوتنسكي كان سلبية في استمرارية وجودها. ورغم قيادته المعارضة للتيار الصهيوني الرئيسي، فإ
المهندس الرئيسي لالستراتيجية، التي حد دت مسار الحركة بأسرها، في المواجهة مع الفلسطينيين 

واالعتماد على القوة، وصوال إلى ارتكاب « الجدار الحديدي»والعرب والمؤيدين لهم. إنها استراتيجية 
األمنية إلسرائيل: خوض الحروب في المذابح، وسياسة الترانسفير للسكان األصليين، وتحديد المبادئ 

أراضي الغير، ضرب عناصر القوة لدى العرب، وعدم السماح لهم بامتالك أدواتها، التي قد تهدد 
إسرائيل مستقبال، اتباع نهج الضربات االستباقية، عقد صداقات عميقة مع الزعماء العرب المؤثرين، 

عداء آخرين غير إسرائيل، إشعال عناصر الفتنة إيجاد حلف إسرائيلي عربي، إلهاء الدول العربية بأ
على مراحل: بناء جدار حديدي من القوة  الداخلية في البلدان العربية. لقد تشكلت هذه االستراتيجية

العسكرية تحيط بفلسطين، وكان لب هذه االستراتيجية هو المفاوضات من موقع القوة، عقد اتفاقيات 
رائيلية. كانت هذه األسس الموضوعية النعقاد مؤتمرات األمن مع من يقبل من العرب بالشروط اإلس

القومي االستراتيجي اإلسرائيلي فيما بعد، وقراراتها التي تعتبر هاديا للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، 
وال تزال تنعقد سنويا حتى اللحظة. بالمعنى الموضوعي  2000وقد بدأت مؤتمرات هرتسيليا عام 

جر األساس لسياسة وقرارات ونهج الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، كما شكلت هذه األسس ح
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األحزاب أيضا، وسببت نشوء وزيادة التطرف في الشارع اإلسرائيلي، ووفقا إلحصائيات كثيرة ففي 
 من اليهود اإلسرائيليين. %57ستبلغ نسبة المتشددين  2025عام 

دود دولة إسرائيل فقط حين تحقيق أهدافها على ترسيم ح1947اتفق بن غوريون وجابوتنسكي عام 
 النهائية )ولم يتطرقا إلى ماهية الهدف النهائي(.

ما سبق بحقائقه وتداعياته يؤشر إلى االنحراف اإلسرائيلي عن مسار الدول الطبيعية، إلدراك قادتها 
وكل سابقيهم  وسياسييها واستراتيجييها بعدم تشكلها طبيعيا، وإنما بشكل قسري، بالتالي فكل هؤالء

والحقيهم وقادميهم سيظلوا يحملون بذور الشك في نفوسهم، ببقاء مثل هذه الدولة باعتبارها عابرة في 
 التاريخ.

قادة إسرائيل الحاليين، رغم الفوارق السياسية الثانوية بينهم، فإن لديهم جميعا قواسم مشتركة تتلخص 
سرائيل بالمعنى الجغرافي، كما يحدد قادتها، في رفض حقوق الفلسطينيين والعرب جملة وتفصيال، إ

تعني كافة أرض فلسطين التاريخية وهي يهودية خالصة، وهي تمارس التمييز العنصري ضد 
من أراضي الضفة الغربية،  %75لدفعهم إلى الهجرة، كما تعمل على ضم  48فلسطينيي منطقة 

صة باليهود دون غيرهم. وهذا ما حصل خا« دولة يهودية«وتسن  القوانين الضامنة لبقاء إسرائيل كـ
حين وافق الكنيست بتصويت كافة ألوان الطيف السياسي اإلسرائيلي )يمين، وسط،  2018في يوليو 

باستثناء راكاح والنواب العرب( على هذا القانون، الذي كان بمثابة استفتاء « اليسار«وما يسمى بـ
حظة، ما يعني أن إسرائيل ماضيٌة في تحقيق على استمرار اتفاق بن غوريون جابوتنسكي حتى الل

، يطرحها ويؤمن بها الفلسطينيون «سالمية»أهدافها بغض النظر عن أي اطروحات وتصورات 
والعرب )اتفاقيات كمب ديفيد، أوسلو، وادي عربة، مبادرة السالم العربية، وغيرها من االتفاقيات 

 ها(.ممثليات، مكاتب تجارية ودبلوماسية وغير  –الفرعية 
إسرائيل تريد استسالما من كافة األنظمة العربية والفلسطينيين لشروطها ورؤاها السياسية دون دفع أي 

القناة »أكالف سياسية. وكمثل على السلوك الصهيوني واالستجابة الرسمية العربية له: لقد كشفت 
إنهاء النزاع مع «ـالصهيونية عن مبادرة إسرائيلية، تعرض على الدول الخليجية وتقضي ب« 12الـ

، والتطبيع الكامل معها، بغض  النظر عن مصير القضية الفلسطينية. وأضافت القناة: إن «إسرائيل
وزير الخارجية اإلسرائيلي إسرائيل كاتس، عرض المبادرة على وزراء خارجية وممثلين عن دول 

ة العامة لألمم خليجية، خالل سلسلة لقاءات جمعتهم في نيويورك، على هامش أعمال الجمعي
ز المبادرة حول  الحد  من النفوذ »، وضرورة «المصالح المشتركة»المتحدة الشهر الماضي. وتترك 

في ظل  إدراك « التعاون األمني المشترك وتعزيز العالقات االقتصادية»في المنطقة، عبر « اإليراني
ة ما ورد في التقرير، استحالة إبرام  تل أبيب، كما ُنقل عن كاتس الذي أكد المتحدث باسمه صح 
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تسوية ُتنهي الصراع مع الفلسطينيين. وأشارت القناة إلى أن رد  الدول الخليجية كان إيجابيًا، بل إن 
 الجانبين اتفقا على تشكيل طواقم مشتركة للعمل على دفع المبادرة.

ا تكريس ما سبق يوحي بنجاحات صهيونية مجانية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية، وهذ
للظلم التاريخي الذي حاق بالفلسطينيين وبعض الشعوب العربية، ولم ُيعرف في التاريخ أن استمر  
ظلم احتاللي ألراضي الغير. قد يستمر اغتصاب الحقوق عقودا طويلة، لكن مراحل التاريخ متحركة، 

ن على مدى قرون كما الظروف متغيرة، والعوامل المؤثرة في الصراع أيضا. كان هذا تاريخ فلسطي
لوا عنها وعن األقطار العربية. يدرك قادة إسرائيل هذه  طويلة، لكن الغزاة جميعهم رحلو أو ُرح 

، أرض بال شعب لشعب «شعب هللا المختار«التوراتية كـ»الحقائق برمتها، كما يوقنون أن أضاليلهم 
ولتهم.. أي أن الصراع عائد بال أرض، افتراء وكذب، ولذلك تمألهم الهواجس بعدم استمرار وبقاء د

روني دانييل المحلل …إلى مربعه األول وأرضيته التاريخية، وهذا ليس ولن يكون في صالحهم
أنا غير مطمئن أن أوالدي سيكون لهم مستقبل في »الثانية قال في مقابلة له:  12العسكري في القناة 

ق نفسه قال المحلل السياسي أمنون في السيا«. هذه الدولة، وال أظن أنهم سيبقون في هذه البالد
هؤالء الزعماء لم يحضروا لتشييع شمعون بيرس وإنما »، 2016أبراموفيتش أثناء تشييع بيريز عام 

إن أخطر ملف  2019وهو نفسه الذي قال بعد انتخابات الكنيست األولى «. لتشييع دولة إسرائيل
خراب إسرائيل. ناحوم برنييع، المحلل تواجهه إسرائيل هو ليس ملفات فساد نتنياهو،وإنما ملف 

إنه وخالل سنوات سينتصر العرب «كتب قائال:« يديعوت أحرونوت»السياسي في صحيفة 
والمسلمون، ويكون اليهود أقلية في هذه األرض إما مطاردة أو مقتولة، وصاحب الحظ هو من 

: سأجتهد ألن 2017د العرش يستطيع الهرب إلى أمريكا أو أوروبا. بنيامين نتنياهو نفسه قال في عي
تبلغ إسرائيل عيد ميالدها المئة لكن هذا ليس بديهيا. إن المتابعة الحثيثة للتفاعالت داخل الشارع 

 والمؤسسات اإلسرائيلية كافة، تظهر جدال حقيقيا متسعا حول مستقبل إسرائيل والصهيونية وبقائهما.
 9/10/2019القدس العربي، لندن، 

 

 مشروع دنهارإسرائيل... صورة  .42
 ناصر السهلي

عامًا فقط، لم يكن كثيرون في الشمال الغربي األوروبي يملكون جرأة الحديث، تحت  20قبل نحو 
سيف تهمة "معاداة السامية"، عن "وظيفة الدولة الصهيونية" كذراع استعماري غربي، كما يفعل كت اب 

 وصحافيو وساسة هذه األيام.
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حيفة "إنفارماسيون" الدنماركية للصحافي العريق السا إيالغورد، جملة حرفية في سياق افتتاحية ص
بانتخابات  48أكتوبر/تشرين األول الحالي، تعليقًا منه على نتائج المشاركة العربية لفلسطينيي  7يوم 

الكنيست توضح هذا التحول، إذ قال "... ومن الناحية التاريخية، كانت إسرائيل موكلة بوظيفة كلب 
ربي وغير مسلم للمصالح الغربية في المنطقة، ما سمح للدولة الصهيونية بالسيطرة حراسة غير ع

العسكرية واالقتصادية التدريجية على الضفة الغربية وضم الجوالن وشرق القدس العربية". ما كتبه 
، ليس عاديًا في قياس 1968إيالغورد، في افتتاحية "إنفارماسيون"، التي يعمل فيها منذ عام 

 رات.المتغي  
قراءات كثيرة أخرى عن تراجع مكانة دولة االحتالل ودورها، تعكس أيضًا واقعًا سياسيًا مختلفًا في 
النظر للحركة الصهيونية خالل السنوات األخيرة. فالمتغيرات تجدها حتى في صفوف كت اب اعتبروا 

الل "فتحًا وكسبًا"، أمثال أنفسهم سابقًا من الطليعة، بل كمنتسبين لفكرة الكيبوتس، الذين رأوا االحت
رئيس تحرير صحيفة "بوليتيكن" السابق، هربرت بونديك، وصواًل إلى كبريات العائالت اليهودية 

 المتنفذة والضاغطة شمااًل، أمثال عائلة ميلكيور.
يقدمون أنفسهم على أنهم حماة لديار المسلمين ومقدساتهم، تجدهم  2019ومقابل ذلك، ثمة عرب في 

 ة للكيان الصهيوني من بعض الغربيين.أكثر حماس
وقد يرى البعض أن  ارتفاع وتيرة انتقاد هذه األصوات الغربية لدولة االحتالل هو بسبب حرصهم 
عليها، وقد يكون ذلك صحيحًا. لكن ما يهم هنا، أنه ليس معزواًل عن تأثيره وتأث ره بصناع القرار 

وفي الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي، خصوصًا الجدد. هذا إلى جانب تأثيره في الرأي العام، 
 لناحية ذهاب مشروع دولة االحتالل نحو االنهيار بفعل "اختيارها أن تصبح دولة أبارتهايد".

جملة أخرى نقتبسها من السا إيالغورد، لم يكن لها مكان سابقًا، في سياق نفي وجود شعب 
لسطين ممن بقي على أرضه، ودخل االنتخابات فلسطين، بقوله "الشعب العربي في بلد االنتداب ف

بقائمة موحدة، سيتحول مع بقية شعب فلسطين إلى مقرر لمستقبل الدولة الصهيونية مع االنتهاء 
 بحل  الدولتين".

ذلك اإلدراك الذي يبديه غربيون عن "إفالس وشلل يهودية الدولة"، يقابله لألسف عربيًا شخصيات 
صهيونية ويهودية دولة االحتالل بحجة "السالم"، الذي يصفه ساسة  ودول تدعم بكل وقاحة وعلنية

وكتاب في الشمال األوروبي بأنه "أوهام لم توقف بناء مستعمرة واحدة منذ قتل اسحاق رابين". 
بالمختصر، ثمة طرح غربي مستجد  وواضح عن "مجموعات فساد عربية حاكمة تدعي أنها مع 

 ا سينتهي به المطاف إلى مشروع أبارتهايد".الفلسطينيين، فيما هي تدعم مشروع
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سابقًا، كان من يعترض على المشروع الصهيوني، من بين كتاب وساسة، يتهم بشتى االتهامات التي 
ال تقف عند حد  دعم اإلرهاب والالسامية، تمامًا كما يحصل مع العرب المنادين بوقف التطبيع ودعم 

وراء القضبان، مثلما يالحق أعضاء في حركة "المقاطعة" فلسطين اليوم، وإن ينتهي حال األخيرين 
 عربيًا.

 11/10/2019العربي الجددد، لندن، 

 

 ما سر السعي الحثيث سياسيا  وقضائيا  لحصانة نتنياهو؟ .43
 اوريت لفي نسيئيل

سنة كان تيدي كوليك رئيسًا لبلدية القدس. في االنتخابات األخيرة التي تنافس فيها  28على مدى 
. أسد عجوز، مريض وتعب. مقربوه كانوا يعرفون ذلك، ولهذا بذلوا 82اسة البلدية كان ابن على رئ

كل جهد مستطاع كي يغطوا على المؤشرات التي كانت واضحة للجميع. ركضوا به )بالمعنى 
الحرفي للكلمة(، في حملة انتخابات مضنية وتنكروا لحقيقة أن الجميع باتوا يعرفون بأن الملك عار. 

نحبك يا تيدي، “د اولمرت الذي تنافس ضده الحظ الضعف والمشاعر. وكان شعاره االنتخابي إيهو 
 مثلما كان يسميها كوليك.” يروشواليم“وهكذا احتل ” نصوت ألولمرت

من نظر إلى نتنياهو األسبوع الماضي في قاعة الكنيست، الحظ عليه التعب واإلعياء. فالمناورة 
تبدو ناضجة، فقد عمقت اإلحساس بفقده  –وال أظنها بالون اختبار–ة الغريبة لالنتخابات التمهيدي

التركيز. شيء ما من الحماسة وبريق في العينين ضاع، وتضعضعت ثقته بنفسه. لو لم يِحط نفسه 
 باإلمعات لسمع من أناس يحبون مصلحته أن حان الوقت ليقول: تعالي يا ساراله، نحن ذاهبون.

هو من مركز الليكود اليوم أن يقسم له الوالء، تمامًا مثلما فعل المصلون بدالً من ذلك، سيطلب نتنيا
فهو بحاجة إلى تأييد المركز مثل شعر ”. سيدي هو الرب“أمس في الكنس حين دعوا سبع مرات 

الذرة الذي تعلب به ثمرة األترج. وقد أعد له العلبة خصيصًا الرئيس روبين ريفلين الذي يفترض، وفقًا 
 بيت بلفور، أن يصبح قلعة لمن يتحصن فيها. لمخططه حول

منذ االنتخابات، تطلق الساحة السياسية األحابيل اإلعالمية بوتيرة جهاز إطالق فقاعات الصابون. 
الفقاعات تشوش النظر، فهي كبيرة، ملونة، المعة، ولكنها تتبدد بسرعة، حتى دون أن تلمسها يد 

قاعة واحدة أكثر مما يجب. اقتراحه يعاني من تشريع اإلنسان. بهذا الفهم، فإن مخطط الرئيس ف
شخصي يستهدف السماح لنتنياهو بتبطل بال حدود، لغاية غير مناسبة، في ظل المس بمبدأ المساواة 
أمام القانون. إن الفكرة التي طرحها ريفلين على الساحة السياسية تتناقض مع القيم الديمقراطية 

ة وحدة هي مثابة أترج عليل ال يمكن مباركته. بعد حملة والصيغة التي طرحها إلقامة حكوم
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انتخابات مفعمة بالعنف والتحريض، تعد  الوحدة مغسلة كلمات فارغة. يحظر على الكنيست قبول 
 االقتراح، ومن األفضل للرئيس أن يتراجع.

إذا كان مخطط الرئيس تحصين نتنياهو من ناحية سياسية، فإن مندلبليت يحصنه من ناحية 
ضائية. يحظى نتنياهو على طول الطريق بتسهيالت للمشهورين. فقد قرر مواعيد التحقيقات، ق

المكان والمدة الزمنية. بادر إلى حملتين انتخابيتين كي يعرقل اإلجراء القضائي، ودفع نحو قانون 
الحصانة الذي فصل على مقاييسه. أدار بحماة الحمى كي يتلقى االذن لقروض عظمى لتمويل 

يه، وعند حلول الوقت اقترح إجراء االستماع في قضاياه بالبث الحي والمباشر. وهي فكرة يفهم محام
كل من له عقل أنه لو كانت تحققت لمست بنتنياهو نفسه أساسًا. في الماضي، في سياق مشابه، 

نفاذ وصف أمنون ابراموفيتش تحقيقات آريه درعي كحالة مميزة يعدد فيها المشبوه بالجنائي منظومة إ
 القانون وليس العكس. درعي لم يعد وحيدًا.

إن مبدأ المساواة أمام القانون سحق في الحقل القضائي أيضًا. اختبار بوزاغلو أحيل إلى التقاعد، إلى 
جانب الرئيس اهرون باراك. فقد غير نتنياهو المعادلة. لم يعد حكم نتنياهو كحكم بوزاغلو، من اآلن 

 ن يدعي بأن حكم بوزاغلو كحكم نتنياهو.فصاعدًا يمكن لكل مشبوه أ
لقد وقفت الديمقراطية اإلسرائيلية أمام سلسلة من مجرمي القمة: رئيس، رئيس وزراء، حاخام رئيس، 
وزراء، ورؤساء مدن، وستتمكن من نتنياهو أيضًا. حان الوقت إلخراج األترج من بلفور وتحرير 

 األزمة السياسية.
بروح عيد العرش سوكوت المقترب نأمل بأن تتوفر األجناس األربعة  مع ذلك، ما الذي يمكن توقعه؟

، ولكنه ليس ”الوحدة“التي يمكن جمعها في حزمة واحدة وحكومة واحدة. ال يبدو هذا مواسيًا مثل 
 بقليل.

 10/10/2019معاريف 
 10/10/2019القدس العربي، لندن، 
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