
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 ما رأيته هي صورة مصغرة من حرب مصغرة... و : زمن فرض للمعادالت انتهىلالحتالل الحية

 رسائل تغّير "قواعد اللعبة" ...العدوان األخير على غزةاإلعالم العبري: 

 "صفقة القرن" وسيفشل ته...المال مقابل التنازل عن قضيبلمطران عطا هللا حنا: شعبنا لن يقبل ا

 إصابة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة" 30شهيد وغزة: 

 محسن محمد صالح... .. التفاهمات بالدمزةمقال: غ

ألفًا يؤّدون صالة الجمعة  200نحو 
األولى من رمضان في "األقصى" 

 بالرغم من إجراءات االحتالل
 

 3... ص 

 4937 11/5/2019السبت 
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  :السلطة
 5 : الذي أفشل خطة ترامب هو الذي أخرج القدس من المعادلةأبو ردينة  2.
 5 خّير المجتمع الدولي بين االستيطان وحقوق الشعب الفلسطينيالمالكي ي    3.
 5 رئيسنا" يثير زوبعة في مواقع التواصل االجتماعي"قدوتنا إطالق "التربية" كتيب   4.

 
  المقاومة:

 6 ما رأيته هي صورة مصغرة من حرب مصغرة... و : زمن فرض للمعادالت انتهىلالحتالل الحية  5.

 7 اناة غزةهنية وميالدينوف يبحثان جهود تنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء مع  6.

 7 حماس تدعو للمشاركة في مليونية العودة وتحذر االحتالل من ارتكاب أي حماقة  7.

 7 الطلبة بدراسة كتاب عن مواقف عباس يمثل محاولة إلفساد ثقافة الجيل وتضليله حماس: إلزام  8.

 8 تدق ناقوس الخطر ويجب مواجهتها غزة: القدرات الصاروخية في "معاريف"  9.
 9 أبو مرزوق: هناك أطراف تهيئ حاضنة لتمرير "صفقة القرن"  10.
 9 اإلسرائيليةحماس: مهاجمة وزير ثقافة رام هللا لغزة تساوق مع الدعاية   11.
 9 استطالع أمريكي: صورة إيجابية تتمتع بها حماس في المجتمعات العربية  12.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 8 محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل موعد عقد جلسة االستماع  13.

 8 قواعد اللعبة"رسائل تغّير " ...العدوان األخير على غزةاإلعالم العبري:   14.

 12 الحكومة اإلسرائيلية تطلب من المحكمة تأجيل هدم الخان األحمر  15.

 12 "إسرائيل"يهود متزمتون يمنعون إخماد حريق بسبب رفع سيارة اإلطفاء علم   16.
 

  :األرض، الشعب
 13 "صفقة القرن" وسيفشل ته...المال مقابل التنازل عن قضيبهللا حنا: شعبنا لن يقبل  المطران عطا  17.
 13 إصابة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة" 30شهيد وغزة:   18.
 14 زةشهرًا في غ 13منذ انطالق مسيرات العودة قبل  شهيداً  304: وزارة الصحة  19.
 14 قطاع غزةفي توسيع منطقة الصيد البحري   20.
 15 إصابات بمسيرة كفر قّدوم واعتداء على مسعفين بالقدس  21.
 15 لهبعد الكشف عن تهديدات سعودية  النرويج تطلب من ناشط فلسطيني تغيير سكنه"الجزيرة":   22.
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  : مصر
 16 مصادر مصرية لـ"االتحاد": سيناء ليست لإليجار أو للبيع تحت أي مسمى أو صفقات  23.

 
  : لبنان
 17 المية ومية بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينيةتفكيك الحالة العسكرية في  يعلن اللبناني لجيشا  24.
 17 "إسرائيل"التوسط لترسيم الحدود البحرية مع  الوالياتلبنان يطلب من   25.

 
   عربي، إسالمي:

 18 الدولتين أردوغان: تركيا تعارض كل ما يمس حلّ   26.

 18 ومشعل وهنية " بينهم أحمد ياسينإرهابياً  40سعودية قائمة لـ" ردود فعل ساخطة بعد نشر صحيفة  27.

 19 تدعو لتخصيص يوم دولي لمناهضة االستيطان إندونيسياوزيرة خارجية   28.

 20 ة" في قصف سوري35تستعرض في أوروبا خبرتها باستخدام "إف  "إسرائيل"  29.
 

  دولي:
 20 "خطة السالم"جرينبالت: الزعماء الفلسطينيون يسعون لوأد   30.
 21 إدانة واسعة لالستيطان في مجلس األمن  31.

 
  حوارات ومقاالت

 22 حمحسن محمد صال... غزة.. التفاهمات بالدم  32.

 24 د. ناجي صادق شراب... "إسرائيل" بين الجدار والجدار  33.

 26 أ.د. يوسف رزقة... هل تهدد الصفقة عروشًا عربية؟!  34.

 27 أمنون لورد... كيف يشكل الفلسطينيون توازنًا استراتيجيًا تجاه إسرائيل؟  35.
 

 30 :كاريكاتير
*** 

 
 االحتاللإجراءات  من رغمبال "األقصىفي " رمضان األولى منألفًا يؤّدون صالة الجمعة  200 نحو .1

: على الرغم من سلسلة إجراءات أمنية مشددة وقيود على وصول المصلين من الضفة الغربية القدس
ألف  200عامًا من العمر من حقهم في ممارسة شعائر العبادة، تدفق نحو  40ومنع من هم دون 

وبعض مدن الضفة الغربية وقراها، ومعهم بضع مئات من  48مواطن من القدس ومن فلسطينيي 
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المسلمين من جنسيات أجنبية، إلى المسجد األقصى وشاركوا في صالة الجمعة األولى من شهر 
 رمضان الفضيل.

حتالل اإلسرائيلي قد أعلنت أنها ستوسع من حرية العبادة في جمعة رمضان وكانت سلطات اال
األولى، وستتيح للمصلين القدوم من الضفة الغربية. ولكنها ميدانيًا نكثت بالوعود وفرضت عددًا من 
القيود التي حالت دون وصول عشرات األلوف اآلخرين للصالة في األقصى. ففي ساعات الفجر 

لجمعة، حضرت قوة احتاللية إلى المسجد وسّلمت المدير العام لألقصى الشيخ عمر األولى من يوم ا
الكسواني بالغًا للتحقيق في مقر "القشلة". وفرض االحتالل أيضًا إجراءات مشددة عدة، منذ ساعات 
الصباح، من خالل االنتشار الواسع لعناصر األمن والدوريات العسكرية والشرطية في مختلف أنحاء 

نة المقدسة، خاصة على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية للقدس، وعلى طول المدي
مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الُملتف حول المدينة، ووسط القدس وعلى بواباتها القديمة 
ن وبالقرب من أبواب المسجد األقصى الرئيسية )األبواب الخارجية(. وأعلنت قوات االحتالل كذلك ع

منع سكان الضفة الغربية في جيل ما دون األربعين، من الوصول إلى األقصى. وشددت في تنفيذ 
األمر، لدرجة أنها أعادت األطفال الذين حضروا مع ذويهم إلى الحواجز وخّيرتهم بين ترك أطفالهم 

 أو العودة إلى بيوتهم.
لشوارع المؤدية إلى البلدة القديمة وأغلقت سلطات االحتالل محيط سور القدس التاريخي، والطرقات وا

 .والمسجد األقصى
وبلغ التوتر أوجه عندما اقتحمت قوات الشرطة اإلسرائيلية وطواقم بلدية االحتالل في القدس، أمس، 
مقر جمعية "برج اللقلق" المالصقة لسور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة داخل البلدة القديمة في 

زالة "فانوس القدس الرمضاني"، الذي تمت إضاءته ليلة أمس بمشاركة واسعة القدس المحتلة، بهدف إ
من المواطنين والشخصيات االعتبارية. وبعدما تصدى لها أبناء الحي ومجلس إدارة المؤسسة، 
 اضطرت قوات االحتالل إلى التراجع عن إزالة الفانوس مع إبقاء التهديدات بإزالته خالل األيام القادمة.

بل، استقبلت دائرة األوقاف اإلسالمية واللجان المساندة مثل الكشافة واللجان الصحية في المقا
واإلغاثية والتطوعية، ولجان الحارات واألحياء في القدس القديمة، عشرات اآلالف من المصلين 

وخصصت األوقاف مصلى الصخرة  وساعدت في التخفيف عنهم من أعباء إجراءات االحتالل.
صحنها وبعض اللواوين لصالة النساء، بينما تم تخصيص سائر المصليات  المشرفة وباحات

 والباحات لصالة الرجال.
 11/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 : الذي أفشل خطة ترامب هو الذي أخرج القدس من المعادلةأبو ردينة .2
إعبداد  ،شبارك فبي التغطيبة علبي صبوافطة مبن رام ه، من مات سببيتالنيك وسبتيف هوالنبد -واشنطن 

المتحببدب باسببم الببرئيس  ،ردينببة أبببوقببال نبيببل : تحريببر أحمببد حسببن ،معبباذ عبببد العزيببز للنشببرة العربيببة
الببذي أفشببل خطببة ترامببب هببو الببذي أخببرج القببدس مببن المعادلببة. " :لرويتببرز ،الفلسبطيني محمببود عببباس

لبببى كبببل مبببا تبببمّ  دارات األمريكيبببة التفببباوض عليبببه مبببع اإل علبببيهم العبببودة إلبببى قبببرارات الشبببرعية الدوليبببة وا 
نحن ملتزمون بتحقيق سالم عادل ودائبم علبى أسباس دولبة فلسبطينية مسبتقلة علبى "وأضاف  ."السابقة

 ."وعاصمتها القدس الشرقية 1967حدود عام 
 10/5/2019 وكالة رويترز لألنباء،

 
 خّير المجتمع الدولي بين االستيطان وحقوق الشعب الفلسطينيالمالكي ي   .3

يبببر الخارجيبببة الفلسبببطيني ريببباض المبببالكي: "إن االسبببتيطان هبببو جبببزء مبببن سياسبببات قبببال وز : وكببباالتال
سببكان المسببتوطنين بببداًل  إسببرائيل المتواصببلةس للسببيطرة علببى األرض الفلسببطينية، وتهجيببر السببكان، وا 

اجتماع مجلس األمن في نيويورك، المجتمع الدولي بين االستيطان من  خاللعنهم". وخّير المالكي، 
لشعب الفلسطيني من جهة أخرى، وقال مخاطبًا ممثلي الدول فبي مجلبس األمبن: "هبل جهة، وحقوق ا

سيتفوق في نهاية المطاف االستيطان غير الشرعي على قرارات مجلبس األمبنو وهبل سبيافر الجبدار 
العبازل علبى محكمبة العبدل الدوليبةو" وأضباف: "إن وضبع القبرارات ونصبها ال يكفبيس إذ يجبب إنفاذهبا 

عس عبببر دعبم حقبوق الفلسببطينيين غيبر القابلبة للتصببرف، واالعتبراف بوجبود انتهاكببات علبى أرض الواقب
"صفقة القببرن"، قببال الببوزير الفلسببطيني: "كببّل ب"إسببرائيلية"، ووقببف دعببم االسببتيطان". أمببا فيمببا يتعلببق ببب

ن شيء ُيشير حّتى اآلن إلى أّن األمر ال يتعّلق بخطّبة سبالمس ولكبن بشبروط علينبا أن نقبلهبا. وال يمكب
 ألّي أموال أن تجعل هذه الشروط مقبولة".

 11/5/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 "قدوتنا رئيسنا" يثير زوبعة في مواقع التواصل االجتماعيإطالق "التربية" كتيب  .4
فبببي خطبببوة غيبببر مسببببوقة أثبببارت موجبببة عارمبببة مبببن االنتقبببادات والسبببخرية فبببي فلسبببطين، أطلقبببت وزارة 

تيبًا بعنوان "قدوتنا رئيسنا" يتنباول سبيرة البرئيس الفلسبطيني محمبود عبباس التربية والتعليم الفلسطينية كُ 
 وأهم القرارات الحاسمة والحساسة في تاريخ الشعب الفلسطيني تخليدًا وتمجيدًا له.

"قدوتنا رئيسنا"، كان هذا عنوان الُكتيبب البذي يسبتلهم مقباالت ومواقبف عبباس، والبذي أثبار معبه حالبة 
فض فببي الشببارع الفلسببطيني، وسببط اتهامببات لببب"فتح" بتمجيببد وتخليببد نهبب  "أبببو كبيببرة مببن الغضببب والببر 
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مببازن"، ومحبباوالت لنقببل ثقافببة الرؤسبباء العببرب لفلسببطين، وعلببى رأسببهم الببرئيس الليبببي الراحببل، معمببر 
 القذافي، وكتابه "األخضر" الشهير.

تيببب "قببدوتنا رئيسببنا"، ضببمن وقببررت وزارة التربيببة والتعلببيم فببي الضببفة الغربيببة المحتلببة رسببميًا إطببالق كُ 
 مبادرة "ألجل فلسطين نتعلم"، حيب يستلهم الُكتيب اقتباسات من كتب ومقاالت سابقه ُنشرت لعباس.

وحضببره وزيببرا التعلببيم والثقافببة  9/5/2019الخمببيس  يبوموأقبيم فببي مدينببة رام ه حفببل إلطببالق الكتيببب، 
لمنامببة التحريببر، وكببذلك محببافاون ومببديرون، وأعضبباء مببن اللجنببة المركزيببة لحركببة فببتح، والتنفيذيببة 

 وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، وعدد من األسرة التربوية.
 10/5/2019 ،48عرب 

 
 ما رأيته هي صورة مصغرة من حرب مصغرة... و : زمن فرض للمعادالت انتهىلالحتالل الحية .5

حية إن زمن فرض االحتالل للمعادالت قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل ال: غزة
وزمن الضعف انتهى، مضيفًا أن االحتالل واهم إن ان أنه قادر على خلق معادالت جديدة، وسفك 

 دماء المتااهرين السلميين وقتل المجاهدين.
وأكد في كلمته بحفل تأبين الشهيد القسامي عبد ه أبو ملوح أن المقاومة لن نتقبل أن يموت شعبنا 

 ا، وأن يبقى الحصار مفروضا على غزة، مضيفًا أننا نريد أن نعيش على أرضنا كرماء.جوع
وتابع: نقول لالحتالل إن ما رأيته هي صورة مصغرة من حرب مصغرة، وكما قال قائد القسام لو زدتم 

ستمرة، وأكد أن شعبنا ومقاومته تنتزع حقوقنا بأيديها وسالحها، مشددًا على أن مسيرات العودة م لزدنا.
 وأن المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام ستبقى درع هذه المسيرات، وستكون حاميًة لها وللمتااهرين.

وأوضح أننا ال نريد أن نأكل طعاما ملطخا بالتنسيق األمني أو الخوف، أو من تحت بساطير 
ا دام االحتالل على االحتالل، مبينًا أن االحتالل لن ينعم بالهدوء، والمنطقة لن تنعم باالستقرار م

وقال سنفعل المستحيل حتى ينتهي االحتالل عن  أرض فلسطين، وما زال الحصار على غزة قائما.
 أرضنا وينكسر الحصار عن شعبنا.

وفي رسالته للمطبعين قال الحية إن من يصفون قادتنا بأوصاف هم منها براء لن ترضى عنهم 
سرائيل، إنما يريدون أن يسلبوا أم  والهم من أجل أن يمرروا المشروع الصهيوني.أمريكا وا 

 11/5/2019فلسطين اون الين، 
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 هنية وميالدينوف يبحثان جهود تنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء معاناة غزة .6
بحب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مع السيد نيكوالي ميالدينوف المبعوب 

ة في منطقة الشرق األوسط الجهود الحثيثة التي تبذل على أكثر من الخاص لألمين العام لألمم المتحد
 صعيد لتنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء المعاناة اإلنسانية ألهلنا في قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي مطول تلقاه هنية، جرى خالله استعراض طبيعة العدوان اإلسرائيلي 
 وما خلفه من قتل وتدمير. األخير على قطاع غزة

وناقش الطرفان خالل االتصال األوضاع داخل سجون االحتالل في ال التلكؤ اإلسرائيلي في تنفيذ 
 التزاماته بناًء على االتفاق الذي أعقب معركة الكرامة التي خاضها األسرى في سجون المحتل.

 10/5/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 نية العودة وتحذر االحتالل من ارتكاب أي حماقةحماس تدعو للمشاركة في مليو  .7
حذرت حركة "حماس"، االحتالل اإلسرائيلي من المراوغة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار أو : غزة

وقال القيادي في الحركة إسماعيل  ارتكاب أي حماقة ضد مسيرات العودة وأبناء الشعب الفلسطيني.
ت العودة: "نحن نرقب مدى التزام االحتالل بالتفاهمات، رضوان، خالل مشاركته عصر في جمعة مسيرا

 ونؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها".
وعّد أن المشاركة الواسعة من المواطنين الفلسطينيين في جمعة "موحدون لمواجهة صفقة القرن"، 

 ن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.تأكيد على رفضهم لصفقة القر 
ودعا القيادي في "حماس" إلى تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

 ومجلس وطني توحيدي وتشكيل جبهة فلسطينية عربية إسالمية لمواجهة صفقة القرن.
 مع االحتالل. وطالب بمقاطعة االحتالل واإلدارة األمريكية ووقف الهرولة والتطبيع

ودعا للمشاركة في مليونية العودة وكسر الحصار في ذكرى النكبة الحادية والسبعين، األربعاء القادم 
 الخامس عشر من أيار الجاريس للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بالثوابت الوطنية وحق العودة.

 10/5/209، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ة كتاب عن مواقف عباس يمثل محاولة إلفساد ثقافة الجيل وتضليلهالطلبة بدراس حماس: إلزام .8
عّلق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الجمعة، على كتاب التي أطلقت : رام ه

 وزارة التربية والتعليم بحكومة فتح "قدوتنا رئيسنا"، والمزمع توزيعه على المؤسسات التعليمية.
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ريدة عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر": "الزام الطلبة بدراسة كتاب عن وقال أبو زهري، في تغ
وأوضح "ألن من رّسخ ثقافة  مواقف محمود عباس يمثل محاولة إلفساد ثقافة الجيل وتضليله".

 التعايش والتنسيق األمني ورفض المقاومة وخنق غزة ال يمكن أن يكون قدوة لهذا الجيل".
التعليم في رام ه أمس الخميس، كتيب "قدوتنا رئيسنا"، ضمن مبادرة ألجل أطلقت وزارة التربية و و 

 فلسطين نتعلم، حيب يستلهم اقتباسات من كتب رئيس السلطة محمود عباس.
 10/5/2019فلسطين أون الين، 

 
 تدق ناقوس الخطر ويجب مواجهتها غزة"معاريف": القدرات الصاروخية في  .9

معاريف" العبرية من خطورة مواصلة الفصائل الفلسطينية في حذرت صحيفة "الوكاالت:  –ة غز 
 قطاع غزة تسلحها بصواريخ نوعية، مشددًة على أنه يتوجب توجيه ضربة استباقية لهكذا قدرات.

وجاء على لسان المحلل العسكري في الصحيفة "تال ليف رام" أن موجة التصعيد األخيرة كشفت عن 
اروخية للفصائل الفلسطينية، واصفًا هذا التطور بالخطير وأنه تطور نوعي وجوهري في القدرات الص

ودعا المحلل إلى ضرورة توجيه ضربات للقدرات الصاروخية في القطاع كخطوة  يدق ناقوس الخطر.
استباقية ودون انتاار الجوالت القادمة وأن هكذا صواريخ نوعية تخلق توازن ردع أمام "إسرائيل" 

 العسكري اإلسرائيلي الواضح في القدرات. وذلك على الرغم من التفوق
كما دعا المحلل إلى دراسة جدوى مناومة القبة الحديدية والمبالغة في مديح دورها في صد الصواريخ، 

 دراسة معمقة". إلىقائاًل إن "فكرة أن القبة الحديدية تمنح المستوى السياسي مجااًل للمناورة بحاجة 
والت القنال المختلفة للمس الجوهري بالقدرات العسكرية لتنايم وأضاف " على إسرائيل ان تستغل ج

 حماس وعدم انتاار الحرب والبحب بعدها عن كل منصة ومنصة للصواريخ الستهدافها".
وتحدب المحلل عن أن موجهة التصعيد األخيرة كان يجب أن تشمل في نهايتها تعهدًا من حماس 

الف الحق في العودة للحياة الطبيعية مشيرًا إلى أن بوقف التااهرات على الحدود لمنح سكان الغ
واختتم المحلل مقالته قائاًل " التصعيد  مواصلة المسيرات تعني بأن تصعيدًا آخر ال يمكن منعه.

األخير يدلل على تآكل قوة الردع اإلسرائيلية خالل العام األخير مقابل المنامات اإلرهابية في 
جيش أنه كان من الصواب تأجيل تصعيد األمور والمبادرة فيما بعد القطاع، وهنالك من يعتقد في ال

 لعملية ذات جدوى واضح أكثر، وخاللها سيكون باإلمكان الحديب عن تسوية جوهرية".
 10/5/2019فلسطين أون الين، 
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 أبو مرزوق: هناك أطراف تهيئ حاضنة لتمرير "صفقة القرن" .10
بو مرزوق الجمعة، إن هناك أطرافًا ترفض إعالميا قال القيادي في حركة حماس موسى أ: الدوحة

"صفقة القرن" وأفعالها تهيئ البيئة الحاضنة لقضيتنا الوطنية لقبولها بذريعة موازين القوى وانعدام 
وأضاف أبو مرزوق في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ال زالت ذاكرتنا حاضرة، يوم  الخيارات.

ت ضغط اروف مشابهة لما نتعرض له اليوم، وبحجة من أرضنا تح% 78تنازل البعض عن 
 موازين القوى، وعدم مساعدة العرب، وانعدام الخيارات".

 10/5/2019فلسطين أون الين، 
 

 اإلسرائيليةحماس: مهاجمة وزير ثقافة رام هللا لغزة تساوق مع الدعاية  .11
 عاطف أبو سيف لقطاع اعتبرت حركة حماس مهاجمة وزير الثقافة في حكومة فتح في رام هة: غز 

غزة، تساوق مع الدعاية اإلسرائيلية التي تقوم بها حكومة االحتالل في المحافل الدولية، لشيطنة القطاع 
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم: "إن ادعاءات الوزير أبو سيف تبرئة  ومقاومته.

ية على جريمة العقوبات التي تفرضها قيادة لالحتالل عن مسؤوليته عن حصار غزة، ومحاولة للتغط
وأوضح بأن قطاع غزة جزء من أرض فلسطين الطاهرة المقدسة، والقطاع  السلطة على أهالي القطاع".

 وأهله ومقاومته، سيالون شوكة في حلق المشروع الصهيوني، وكل أصحاب المشاريع االنهزامية.
 10/5/2019فلسطين أون الين، 

 
 صورة إيجابية تتمتع بها حماس في المجتمعات العربيةاستطالع أمريكي:  .12

أاهر استطالع رأي نشره معهد واشنطن، أمس الخميس، نتائ  الفتة عن تكّون صورة : واشنطن
 إيجابية عن حركة حماس في المجتمعات العربية.

ة من جاء ذلك خالل استطالع أعده الباحثان األمريكيان ديفيد بولوك وكاثرين كليفالند، على عين
 المبحوثين العرب في مصر واألردن والكويت والسعودية واإلمارات.

وأكدت نتائ  االستطالع أن غالبية المشاركين في التصويت أاهروا آراء إيجابية بشأن حركة 
، ومن ثم %54، تلتها لبنان بنسبة %57حماس، ونالت الحركة التأييد األكبر في األردن بنسبة 

ن نالت آراء إيجابية بنسب أقل في كّل من اإلمارات ومصر والسعودية ، في حي%52الكويت بنسبة 
 تواليًا. %27و %34و %38بب
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من المصريين المشاركين  %50وحول التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، ذكر االستطالع أن "
فتا إلى بالتصويت يعارضون التعاون مع إسرائيل سواء بالتكنولوجيا أو مكافحة اإلرهاب وكبح إيران"، ال
 أن غالبية العرب يتطلعون إلى دور أكبر من الدول العربية في حل "النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي".

 -وقال المعهد: إن "النتائ  تشير بوضوح إلى الدعم الشعبي لعملية صنع السالم اإلسرائيلي
ددا كبيرا من الفلسطيني أكثر بكثير من دعم العالقات الثنائية مع إسرائيل"، الفتا إلى أن "ع

 اإلماراتيين والكويتيين واألردنيين والمصريين يعارضون بشدة جهود التعاون مع إسرائيل اآلن".
وأشار المعهد األمريكي إلى أن الكويتيين هم أقل من يمكن أن يوافق على فكرة التعاون مع "إسرائيل" 

 .%13من بين الدول العربية، بنسبة ال تتجاوز 
 10/5/209، عالمالمركز الفلسطيني لإل

  
 محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل موعد عقد جلسة االستماع .13

طلب محامو فريق الدفاع عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، تأجيل موعد عقد : القدس
جلسة االستماع التي سيقرر موعدها النهائي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت بشأن 

 اتهام ضد نتنياهو من عدمه. تقديم الئحة
وبحسب هيئة البب العامة اإلسرائيلية، فإن فريق الدفاع وّجه رسالة إلى مندلبليت قال فيها إنه من 
غير المعقول عقد هذه الجلسة بعد شهرين، كما هو مقرر، ناًرا لكمية مواد التحقيق والعمل المطلوب 

 ه في عقد الجلسة.لدراستها، مشيرين إلى أن نتنياهو لن يتخلى عن حق
يشار إلى أن اليوم هو آخر األيام المهلة التي حددها المستشار القانوني لوضع موعد للجلسة، علًما أنه 

 كان بإمكان المحامين تلقي مواد التحقيق من مكتب المستشار قبل نحو شهر ولكنهم لم يأخذوها بعد.
 10/5/2019القدس، القدس، 

 
 رسائل تغّير "قواعد اللعبة" ...ير على غزةالعدوان األخاإلعالم العبري:  .14

أشارت تحليالت إسرائيلّية، يوم الجمعة، إلى أن تأثيرات العدوان األخير على قطاع غّزة بداية 
األسبوع الجاري، والذي استمّر ليومين، أبعد من تبادل للصواريخ على مدار يومين، إّنما شمل تبادل 

 ي القطاع.رسائل مفادها "تغّير قواعد اللعبة" ف
ورّكز المحّلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، على استهداف جيش 
االحتالل اإلسرائيلي لموقع عسكري لحركة حماس، ما أدى إلى استشهاد اثنين من مقاتليها، وهو 

عن االستهداف الذي أّدى إلى تصعيد األوضاع في القطاع. ولفت فيشمان إلى أن االغتيال صدر 
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رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، "الذي رأى في ذلك خطوة تعّبر عن التغيير الذي 
 يقوده في قواعد اللعبة".

وخالل األشهر الماضّية، نّام الجيش اإلسرائيلي ورشات للضّباط، بمبادرة كوخافي، عنوانها "الحسم 
التي حّددت ’ ممارسة القّوة’سر مفهوم واالنتصار"، قال فيشمان إن لها هدف أساسي هو "محاولة ك

 على المعارك في الجبهات المختلفة، على الرغم من أنها توقفت عن أن تأتي بالنتائ  المرجّوة".
ومن ضمن التغيير في "مفهوم ممارسة القّوة"، قال فيشمان إّن كوخافي وقائد المنطقة الجنوبّية في 

افا جسدًيا بالعّدو بقّوة أكبر بكثير من السابق"، ما يعني الجيش اإلسرائيلّي جّهزا "خطة تتضّمن استهد
أن الجيش اإلسرائيلي قّلص من اعتباراه السابقة "باالمتناع عن استهداف مناطق آهلة بالسّكان"، 
باّدعاء فيشمان، "فالغارات أضحت أكبر، وأقرب إلى مناطق آهلة بالسّكان"، ولفت إلى أن الجيش 

 هوم الجديد لالستهداف اسم "شّد البراغي".اإلسرائيلي يطلق على المف
ولم يقتصر العدوان األخير على رسائل من االحتالل اإلسرائيلي فقط، إنما تضّمن رسائل من فصائل 

 المقاومة، أيًضا.
فحسب فيشمان، "فإن اغتيال عبد ه أبو ملوح )ضمن الغارة اإلسرائيلية على موقع لكتائب القّسام، 

ز فرضيات تغيير السياسة اإلسرائيلّية تجاه القطاع عند قادة حماس، ما قاد الجمعة الماضي(، عزّ 
واّدعى فيشمان أن حركة حماس، حاولت، صباح  الحركة إلى محاولة فرض قواعدها الخاّصة".

السبت الماضي، بالتعاون مع حركة الجهاد اإلسالمي، تنفيذ عملّية اغتيال ضّد عناصر في الجيش 
نها فشلت بذلك"، "وفي هذه المرحلة، كانت حماس قد نسّقت مع الجهاد اإلسالمي اإلسرائيلي، "إال أ

صاروخ خالل  700على رد مشترك قوي يجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهًاا"، وهو ما تمّثل بإطالق 
 يومين على أهداف إسرائيلّية.

هي: قتل ناشطين وتمّثل تغّير السياسات اإلسرائيلّية في القطاع في عدة مناٍح، بحسب فيشمان، 
عسكرّيين ال استهداف بنى تحتّية فقطس اغتيال ضد قيادات في حماسس استهداف بنى تحتّية عسكرّية 

 تشمل مقّرات للقيادة ومخازن عسكرّية داخل بنايات آهلة بالسّكان.
بينما كتب المحّلل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، "رغم أن التصعيد األخير في قطاع 

ة استمر يومين فقط، إال أنه يمكن التعّلم منه الكثير عن القدرة الصاروخّية للفصائل"، ولفت إلى غزّ 
واستنت  ليف رام أّن حماس  ، "هام ويترك انطباًعا".2014تكثيفهم إلطالق الصواريخ منذ عدوان 

يعملون على والفصائل األخرى وحزب ه، "قبل حفرهم األنفاق، وحصولهم على الطائرات المسّيرة، 
 توطيد ترسانتهم الصاروخّية"، ولذلك فهم يملكون ردًعا متباداًل أمام إسرائيل، رغم فارق القّوة الكبير.

 10/5/2019، 48عرب 
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 الحكومة اإلسرائيلية تطلب من المحكمة تأجيل هدم الخان األحمر .15

على تأجيل إخالء قرية  تقدمت الحكومة اإلسرائيلية بطلب إلى المحكمة العليا، بأن توافق تل أبيب:
 الخان األحمر الفلسطينية وهدم بيوتها، إلى موعد آخر بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت النيابة العامة باسم الحكومة، إن إخالء القرية عملية معقدة تحتاج إلى جهود سياسية وأمنية 
 مركبة، ولذلك فإنها تريد تنفيذها فقط عندما تكون هناك حكومة مستقرة.

، وخالل عشر سنوات تقدمت 2009وكان موضوع هذه القرية قد طرح على المحكمة منذ عام 
جمعيات االستيطان االستعمارية بست دعاوى تطالب فيها بإجالء أهلها وهدم بيوتها، حتى توضع 
تحت يد المستوطنين، ويتم توسيع مستعمرة معاليه أدوميم على حسابها. وقد استغلوا عدم وجود أوراق 

وتية منامة لهذه األرض، مثلما هو حال غالبية األراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة. ثب
س لكن 2018وأصدرت المحكمة قرارًا نهائيًا بهدم القرية وتشريد سكانها، بحلول شهر يونيو )حزيران( 

مرة أخرى الحكومة لم تتمكن من تنفيذ الهدم إثر اعتصام مئات الفلسطينيين فيها. ثم تأجل اإلخالء 
 إلى سبتمبر )أيلول(، ثم إلى أجل غير مسمى. 

 11/5/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 "إسرائيل"يهود متزمتون يمنعون إخماد حريق بسبب رفع سيارة اإلطفاء علم  .16
تل أبيب: منعت مجموعة من المتدينين اليهود المتزمتين سيارة إطفائية من إخماد حريق في حارتهم 

وتنتمي هذه المجموعة إلى  أمس الجمعة، قبل أن يزيلوا العلم اإلسرائيلي عنها. في القدس الغربية،
جناح في التيار الديني ال تعترف بإسرائيل وتعتبر قيامها "خطيئة" حسب الديانة اليهودية. ويعتقد 
أتباع هذا التيار أن إسرائيل ستقوم فقط عندما تقوم القيامة ويأتي المسيح المخلص. وعندما شب 

ريق في أحد البيوت، القائم في حي "مئة شعريم" في القدس الغربية، اتصلوا بسلطات اإلطفاء. الح
وعندما وصلت السيارة التي تقل رجال اإلطفاء، وشاهد المتزمتون علم إسرائيل مرفوعًا عليها، طلبوا 

اإلطفاء ترفع إنزاله. فرفض رجال اإلطفاء قائلين إن إسرائيل تحتفل باستقاللها وجميع سيارات سلطة 
العلم. وطلبوا فتح الطريق حتى ال يتسع الحريق ويلحق ضررًا بالمواطنين. لكنهم رفضوا. وقام عدد 

 منهم باإللقاء بأجسادهم أمام عجالت السيارة.
وفي هذه األثناء قام عدد آخر منهم باالعتداء على رجال اإلطفاء وتحطيم زجاج السيارة، فيما قامت 

اعتالء السيارة وانتزاع العلم اإلسرائيلي منها وتمزيقه والدوس عليه. وفقط بعدها مجموعة ثالثة منهم ب
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سمحوا للسيارة بالتقدم باتجاه البيت المصاب بالحريق. وقام رجال اإلطفاء بإخماد الحريق وهم جرحى 
 وبعضهم ينزف دمًا من جراء الضرب.

صل علينا مثل هذا االعتداء، ألننا نرفع وقال رئيس الطاقم في السيارة، آفي ليفي: "من المحزن أن يح
 رمزًا من رموز الدولة، في وقت جئنا فيه إلنقاذ أرواحهم من حريق خطير كاد يودي بالكثير من أطفالهم".

 11/5/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 "صفقة القرن" وسيفشل يته...المال مقابل التنازل عن قضبالمطران عطا هللا حنا: شعبنا لن يقبل  .17
سبسطية للروم األرثوذكس اليوم بأن سياسة  أساقفةقال سيادة المطران عطا ه حنا رئيس : ناصرةال

االبتزاز التي يتعرض لها الفلسطينيون كي يقبلوا بما يسمى صفقة القرن المشؤومة لن تجبرهم على 
ن" تهدف أن "صفقة القر  الجمعةاالستسالم والقبول بها. وخالل استقبال صحافيين أوضح حنا يوم 

باألساس لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كلي وسرقة مدينة القدس بشكل كامل. وتابع "لن يقبل 
الفلسطينيون بمعادلة المال مقابل التنازل عن القضية والوطن ألنهم مصممون على رفض المال من 

عادال. وتابع أجل ان تفرض عليهم أجندات سياسية معينة ال تهدف الى حل القضية الفلسطينية حال 
"لن يقبل الفلسطينيون بالمال السياسي الذي يراد منه مواقف سياسية ويراد من خالله ابتزازهم وفي 

عاما هم قادرون على  70ذكرى النكبة الفلسطينية نقول بأن الفلسطينيين الذين انتاروا أكثر من 
من أمرهم كي يقبلوا بحلول االنتاار مئة عام أخرى". الفتا إلى أن الفلسطينيين ليسوا على عجلة 

استسالميه غير منصفة وهم مستعدون لالنتاار وتقديم مزيد من التضحيات ولكنهم ليسوا مستعدين 
للتنازل عن حبة تراب من ثرى فلسطين االرض المقدسة وعاصمتها القدس. مشددا على أن صفقة 

ت فالقضية الفلسطينية ليست القرن لن تمر حتى وان دفعوا في سبيلها مئات المليارات من الدوالرا
قضية مطروحة في مزاد علني، والفلسطينيون لن يتنازلوا عن حقوقهم وثوابتهم مهما بلغت حدة 
الضغوطات واالبتزازات الممارسة عليهم. مؤكدا ان من يقرر مصير الشعب الفلسطيني هو الشعب 

 الفلسطيني ذاته وليس القابع في البيت االبيض وحلفائه.
 10/5/2019، لندن، بيالقدس العر 

 
 إصابة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة" 30شهيد وغزة:  .18

آخرون جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي آالف الفلسطينيين الذين  30استشهد مواطن وأصيب : غزة
شاركوا الجمعة، في فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، 
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وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد المواطن عبد ه جمعة عبد العال  للمسيرات. 59في الجمعة الب 
 عاما( متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل مسيرات اليوم شرقي رفح جنوب قطاع غزة. 24)

 واحتشدت الجماهير الفلسطينية في مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.
رصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز باتجاه المتااهرين السلميين. وأفادت وأطلق جنود االحتالل ال
 مواطنا بجراح مختلفة. 22وزارة الصحة بإصابة 

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة 
 واجهة الصفقة".والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "موحدون في م

وشددت على أن المشاركة "تؤكد على رفضنا لكل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية وفي 
 مقدمتها صفقة القرن".

 10/5/219، فلسطين أون الين
 

 شهرًا في غزة 13منذ انطالق مسيرات العودة قبل  شهيداً  304: وزارة الصحة .19
لة رسمية نشرتها وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، بأن ": أفادت حصياإللكترونية"األيام  -رام ه 

 شهرا قرب الحدود. 13فلسطينيين استشهدوا منذ انطالق مسيرات العودة قبل  304
وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( نسخة منه، أن من بين إجمالي القتلى 

ألف آخرين بجروح جرى نقلهم إلى  17ر من سيدات، مشيرة إلى إصابة أكث 10طفال و 59
 المستشفيات في المواجهات مع "جيش االحتالل اإلسرائيلي" ضمن المسيرات.

يأتي ذلك قبيل انطالق جمعة تااهرات جديدة ضمن مسيرات العودة عصر اليوم الجمعة بدعوة من 
ابعها السلمي والشعبي الهيئة العليا لمسيرات العودة التي أكدت أمس على استمرار المسيرات "بط

 وأنها غير قابلة للمساومة".
 10/5/2019األيام، رام هللا، 

 
 قطاع غزةفي توسيع منطقة الصيد البحري  .20

من المقرر أن يتم يوم، الجمعة، توسيع مساحة الصيد البحري في شواطئ قطاع غزة، بحيب يسمح 
 ميال بحريا. 12للصيادين الغزيين الوصول إلى مسافة 

، الخميس، على 67عمليات حكومة االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  وأكد منسق
توسيع مساحة الصيد، وذلك في إطار تفاهمات وقف إطالق النار التي تم التوصل إليها مطلع 

وادعى منسق عمليات االحتالل أن توسيع  األسبوع مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
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حري تأتي كجزء من "السياسة المدنية لمنع التدهور اإلنساني في قطاع غزة، مساحة الصيد الب
وأضاف أن توسيع منطقة الصيد  والسياسة التي تميز بين اإلرهاب وبين المدنيين"، على حد قوله.

ال ستتم معالجته  البحري مشروط بعدم خروج الصيادين الغزيين عن المدى الذي تم االتفاق عليه، وا 
 أمن االحتالل. من قبل قوات

 10/5/2019، 48عرب 
 

 إصابات بمسيرة كفر قّدوم واعتداء على مسعفين بالقدس .21
ُأصيب فلسطينيان بجروح، والعشرات بحاالت اختناق، بالغاز المسيل للدموع، يوم الجمعة، باعتداء 
 جيش االحتالل اإلسرائيلي، على مسيرة مناهضة لالستيطان وجدار الفصل، انطلقت من بلدة كفر

 قدوم، بحسب ما أفادت وكالة "األناضول" لألنباء.
قولهم، إن فلسطينيْين ُأصيبا بالرصاص المعدني المغلف  ونقلت "األناضول"، عن شهود عيان،

 بالمطاط، بينهما طفل أصيب في منطقة الاهر، وتم تقديم العالج لهما ميدانيا.
والزجاجات الفارغة، وأشعلوا اإلطارات ورشق المشاركون في المسيرة القوات اإلسرائيلية بالحجارة 

مت للمطالبة بفتح مدخل القرية المغلق منذ   عاما. 15المطاطية، خالل المسيرة التي ُناِّّ
وفي سياق مّتصل، اعتدت قوات االحتالل، يوم الجمعة، بالضرب على أحد طواقم اإلسعاف التابعة 

 ، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" لألنباء.لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، في منطقة باب األسباط
وقالت الجمعية إن "االعتداء جاء بعد محاوله إدخال سيارة إسعاف لنقل أحد المرضى في منطقة 

 باب األسباط".
 10/5/2019، 48عرب 

 
 بعد الكشف عن تهديدات سعودية له النرويج تطلب من ناشط فلسطيني تغيير سكنه"الجزيرة":  .22

ن النروي  طلبت من الناشط الحقوقي الفلسطيني إياد البغدادي تغيير سكنه قال مصادر للجزيرة إ
 خوفا على حياته بعد الكشف عن تهديدات سعودية له.

وكانت صحيفة غارديان البريطانية أفادت بأن وكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي آي أي( 
 ي  يواجه تهديدا محتمال من السعودية.حذرت النروي  من أن البغدادي الذي يعيش الجئا في النرو 

أبريل/نيسان الماضي عندما  25وقالت الصحيفة البريطانية إنه تم إعالم البغدادي بالتهديدات يوم 
وصلت قوة أمنية نرويجية الصطحاب الناشط الفلسطيني إلى مكان آمن، وأبلغته أنه في خطر 

 محتمل من تهديد غير محدد في المملكة.
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تايم األميركية أن "سي آي أي" حذرت أصدقاء وزمالء الصحفي السعودي جمال  كما كشفت مجلة
 من احتمال تعرضهم وعائالتهم النتقام سعودي محتمل. -ومن بينهم البغدادي–خاشقجي 

وغرد البغدادي أمس على حساب في تويتر أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا االثنين المقبل في العاصمة 
 المؤتمر عن تفاصيل جديدة بشأن التهديدات األخيرة التي تعرض لها. النرويجية أوسلو، وسيكشف في

وكشفت المجلة األميركية أن الناشط البغدادي كان يعمل عن كثب مع خاشقجي على مشاريع 
إعالمية وحقوقية حساسة من الناحية السياسية، في الوقت الذي تم فيه اغتياله بقنصلية بالده في 

 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي. 2مدينة إسطنبول التركية في 
وكان البغدادي قد صرح لمجلة تايم بأنه أُعطي توجيهات باتخاذ تدابير وقائية تجعل من الصعب 
اختراق األجهزة اإللكترونية لثالثة من أصدقاء خاشقجي حتى ال يتم الحصول على معلومات ليتم 

الذي يقاضي شركة إسرائيلية تبيع استخدامها ضدهم، وهو ما حدب مع الحقوقي عمر عبد العزيز، 
 للسعودية برمجيات خبيثة الختراق الهواتف المحمولة.

وأضافت تايم أن نصائح أعطيت للنشطاء بتجنب السفر إلى عدد من الدول األوروبية واآلسيوية 
 تتمتع فيها السعودية بنفوذ خاص، ونقل أفراد أسرهم من هذه الدول.

 10/5/2019الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 مصادر مصرية لـ"االتحاد": سيناء ليست لإليجار أو للبيع تحت أي مسمى أو صفقات .23
نفت مصادر مصرية رفيعبة المسبتوى صبحة مبا تداولتبه الصبحف اإلسبرائيلية : أحمد عاطف -القاهرة 

في األسابيع الماضية، حول مزاعم الخطة األمريكية، التي سبيعلنها البرئيس األمريكبي، دونالبد ترامبب، 
، والمعروفببة إعالميببًا بببب"صفقة القببرن". وقالببت "إسببرائيل"بعببد عيببد الفطببر المقبببل، للسببالم بببين العببرب و

ب"االتحاد": "إن مبببا ُذكبببر بشبببأن مصبببر ضبببمن تلبببك الصبببفقة، عبببار تمامبببًا مبببن الصبببحة، وأن المصبببادر لببب
األراضبببي المصبببرية، خاصبببة سبببيناء، ليسبببت لأيجبببار أو للبيبببع أو ألي شبببيء تحبببت أي مسبببمى مبببن 

إلى أن االفتتاحات األخيرة الذي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي  النار المسميات، ولفتت
ماعيلية ووسبط سبيناء، خاصبة األنفباق الجديبدة لبربط محافابات البدلتا بشبمال وجنبوب في مناطق اإلس

وأشبارت المصبادر إلبى أن سبيناء ارتبوت  سيناء، هو خير دليل على عدم التنبازل عبن سبنتيمتر واحبد.
بببببدماء المصببببريين وأي حببببديب حببببول التفببببريط فيهببببا أو تأجيرهببببا فهببببو زائببببف، وذلببببك ال يمنببببع تقببببديرهم 

 لسطينيين والقضية الفلسطينية، وبحدود ومعاهدات ثابتة ترعاها مصر.واهتمامهم بالف
 11/5/2019 ،االتحاد، أبو ظبي
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 المية ومية بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينيةتفكيك الحالة العسكرية في  يعلن اللبناني لجيشا .24
لمية ومية وكافة اقامت "حركة فتح" بإزالة الحاجز التابع لها عند المدخل الجنوبي الغربي لمخيم  

الذي تم التوصل إليه بين الدشم والتحصينات حول مقراتها ومراكزها في المخيم، وذلك تنفيذًا لالتفاق 
 . الفصائل والقوى الفلسطينية في المخيم برعاية قيادة الجيش اللبناني

اصر المسلحة ويقضي االتفاق بإزالة كافة المااهر المسلحة لكافة األفرقاء، بما في ذلك سحب العن
وضبط ومنع حمل السالح بشكل ااهر أو غير ااهر ومنع ارتداء البزات العسكرية، وكذلك تجميع 

من كل فريق لسالحه في مخزن عائد له داخل المخيم ومنع استخدامه من أي كان وألي سبب 
 األسباب وتحت طائلة المالحقة والتوقيف من قبل الجيش اللبناني.

كافة  بإزالةمن جانبهما وبدأتا  االتفاق"حماس" و"انصار ه" بتنفيذ بنود هذا  وباشرت كل من حركتي
حتى التجول  أومقراتهما والتعميم على عناصرهما بعدم استخدام السالح  أمامالمااهر المسلحة من 

 غير ااهر داخل المخيم.  أمبه أو بالزي العسكري بشكل ااهر 
 مديرية التوجيه البيان اآلتي: -وفي هذا الشأن، صدر عن قيادة الجيش

"متابعة لجهودها في سبيل إرساء االستقرار على جميع األراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش 
وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مخيم المية ومية، بتكثيف الجهود وعقد عدة 

سكرية في المخيم. ونتيجة لذلك، تمت بتاريخه اجتماعات للتوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة الع
قفال المكاتب  زالة الحواجز وتفكيك المربعات األمنية وا  الخطوات األولى إلنهاء المااهر المسلحة وا 

 بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل".
 كما تؤكد قيادة الجيش حرصها الدائم على تأمين االستقرار على جميع األراضي اللبنانية.

 10/5/2019نهار، بيروت، ال
 

 "إسرائيل"التوسط لترسيم الحدود البحرية مع  الوالياتلبنان يطلب من  .25
 "إسبرائيل"جّدد لبنان طلبه مبن الواليبات المتحبدة األمريكيبة ببذل مسباعيها مبع : خليل فليحان - بيروت

سيما من البلوك رقم لترسيم الحدود البحرية معها، حفااًا على حقوقه باستثمار مياهه االقتصادية، ال 
 كميات منه. "إسرائيل"، الذي يخشى لبنان أن تسرق "إسرائيل"المتاخم للحدود البحرية مع  9

 أثناء وجود وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو في بيروت.في وأتى هذا الطلب 
ا كبان األمريكبي وأفاد مسؤول معني بهبذا الملبف لبب"الشرق األوسبط" ببأن مبن السبابق ألوانبه البتكهن بمبا إذ

الذي سيكلف بهذه المهمة يلعبب دور "الوسبيط النزيبه"، أم سبيكون كمبن سببقه، إال أن المؤكبد أنبه سبيأخذ 
التنقيببب ورصببد لبنببان أنهببا  "إسببرائيل"فببي عببين االعتبببار الوضببع األمنببي الببذي سيشببتعل فببي حببال بببدأت 
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دوالرات، مبع اإلشبارة إلبى أن الشبركة التبي تعتدي على الثروة اللبنانية التي تقدر وفقبًا للخببراء بمليبارات الب
 ستتولى الكشف في المنطقة االقتصادية عن كميات الغاز التي تخص لبنان، لن تبدأ قريبًا بالحفر.

وُسجل أمس تشاور بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول األفكار التي 
ة األمريكية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد، ويجري تكّتم شديد سلمها رئيس الجمهورية ميشال عون للسفير 

حول مضمونها. وقال باسيل بعد اجتماعه مع بري إن "إسرائيل أعجز من أن تمّد يدها على ثرواتنا". 
 وأكد أنه "ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض".

علبببى المفاوضبببات لبببب"الشرق األوسبببط"، إن السبببفيرة مبببن جهبببة أخبببرى، قبببال المسبببؤول اللبنببباني المطلبببع 
األمريكية سمعت موقفًا رسميًا موحدًا من الرؤساء ميشال عون ونبيبه ببري وسبعد الحريبري، مبا يعطبي 

 قوة للتفاوض للموفد األمريكي الذي سيكلف باستئناف المفاوضات.
 11/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الدولتين أردوغان: تركيا تعارض كل ما يمس حلّ  .26

دعببببا الببببرئيس التركببببي رجببببب طيببببب أردوغببببان كافببببة دول العببببالم إلببببى التعبببباطي بمزيببببد مببببن  :الوكبببباالت
فبي كلمبة ألقاهبا أمبس الجمعبة خبالل  ،وقال أردوغبان الحساسية واالهتمام مع قضية فلسطين والقدس.

ن األخيبرين علبى أقبدمت خبالل العبامي إن دوالً  ،مأدبة إفطار مع السفراء األجانب المعتمدين لدى أنقرة
وشببدد أردوغببان  عببدة خطببوات بشببأن القببدس تتعببارض مببع القببانون الببدولي وتتجاهببل مكانتهببا المقدسببة.

 النابر ولفبت البدولتين. على معارضة تركيا لكافة المبادرات التي من شبأنها إلحباق الضبرر بمببدأ حبلّ 
خببالل استضببافتها قمتببين إلببى أن تركيببا أعربببت عببن موقفهببا مببن القضببية الفلسببطينية للعببالم بأسببره، مببن 

 أثناء توليها للرئاسة الدورية للمنامة.في طارئتين لمنامة التعاون اإلسالمي 
 11/5/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ومشعل وهنية " بينهم أحمد ياسينإرهابياً  40ردود فعل ساخطة بعد نشر صحيفة سعودية قائمة لـ" .27

 سبببببعودية، يببببوم الجمعبببببةالصببببحيفة مكببببة  : أثببببار نشبببببر10/5/2019 ،القـــــدس العربــــي، لنـــــدننشببببرت 
مبن بيبنهم مؤسبس حركبة حمباس الشبيخ الشبهيد  إرهابيباً  40أسبماء  ، قائمة زعمت أنها تضمّ 9/5/2019

صببحيفة أن الوزعمببت  أحمببد ياسببين، ردود فعببل وتعليقببات غاضبببة علببى مواقببع التواصببل االجتمبباعي.
 المسلمين التي وصفتها باإلرهابية.تأثروا بأفكار جماعة اإلخوان  شخصاً  40أسماء  القائمة تضمّ 

لى جانب الشبيخ ياسبين، ذكبرت الصبحيفة رئبيس مكتبب حمباس السياسبي إسبماعيل هنيبة وعبدداً  مبن  وا 
 قياداتها البارزين من بينهم خالد مشعل والشهيد عبد العزيز الرنتيسي.
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ة مثل القاعدة إن هناك روابط بين اإلخوان والجماعات اإلرهابي CEPوقالت الصحيفة نقال عن موقع 
 وتنايم "الدولة" وجبهة النصرة وغيرها.

ومن أبرز الذين ذكرتهم الصحيفة في قائمتها، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العبالمي لعلمباء 
المسلمين، وسيد قطب الذي وصفته بأنه البزعيم الحقيقبي لأخبوان، والبرئيس المصبري المعبزول محمبد 

 ير عبد المجيد الزنداني مؤسس جماعة اإلخوان في اليمن، وغيرهم.مرسي، واألكاديمي اليمني الشه
 وأثار ذلك ردود فعل واسعة بين أوساط نشطاء مواقع التواصل االجتماعي. 

المنامبات ، أن "مكة المكرمة أماني يمباني، نقاًل عن مراسلتها في 10/5/2019 ،صحيفة مكةوذكرت 
 .حماس، وحركة جبهة النصرة، و داعش، و القاعدة: المسلمين هي التي تأثرت باإلخوان "اإلرهابية

 :والمرتبطة باإلخوان "اإلرهابب"الشخصيات المتهمة ب
يوسف ، و طلعت فهمي، و أسامة بن الدن، و عمرو دراج، و أحمد إدريس نصرالدين، و عمر بكري محمد

، محمبببود عبببزت، و محمبببد طبببه وهبببدان، و محمبببد مرسبببي، و محمبببد ببببديع، و محمبببد منتصبببر، و القرضببباوي
، اللطيبف محمبود عببد، و محمبود حسبين، و محمبد ضبيف، و المجيد أحمد حسبن عبد، و البلتاجي محمدو 
، سبيد قطبب، و خيرت الشاطر، و محمد جمال خليفة، و محمود غزالن، و يحيى سنور، و هاني السباعيو 
سبببماعيل هنيبببةو  ، أحمبببد ياسبببين، و خالبببد مشبببعل، و علبببي القرضببباوي، و حسبببن البنبببا، و أيمبببن الابببواهري، و ا 
أحمببببد ، و بكببببر البغببببدادي أبببببو، و خالببببد شببببيخ محمببببد، و عبدالصبببببور شبببباهين، و ريحسببببين مصببببطفى بيببببو 

عصببام ، و عبدالمجيببد الزنببداني، و أحمببد عبببدالرحمن، و العببال المببودودي أبببو، و ه عببزام عبببد، و الريسببوني
 عبدالعزيز الرنتيسي، و الرحمن النعيمي عبد، و مصطفى

 
 الستيطانتدعو لتخصيص يوم دولي لمناهضة ا إندونيسياوزيرة خارجية  .28

أن يبتم تخصبيص يبوم  إلبىدعبت وزيبرة خارجيبة إندونيسبيا، رينبو مارسبود،  :سعيد عريقبات -واشنطن 
دولببي لمناهضببة االسببتيطان وتسببليط الضببوء علببى التوسببع المسببتمر وغيببر القببانوني لالسببتيطان "ذلببك 

بببة االسببتيطان الببذي هببو فببي جببوهر مشبباريع االحببتالل وال يمكببن رؤيتببه بشببكل منفصببل عببن تبباريخ نك
 ".1948فلسطين التي بدأت قبل عام 

جاء ذلك خالل جلسة غير رسبمية لمجلبس األمبن دعبت لهبا اندونيسبيا، ونامتهبا مبع الكويبت وجنبوب 
 بصيغة "أريا"، ودعت لها عددًا من الخبراء لنقاش قضية المستوطنات. 9/5/2019أفريقيا، الخميس، 

 10/5/2019 ،القدس، القدس
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 ة" في قصف سوري35وبا خبرتها باستخدام "إف تستعرض في أور  "إسرائيل" .29
تل أبيب: تلقى سالح الجو اإلسرائيلي دعوة من نايره البريطاني، وذلك للمشاركة فبي تبدريب أوروببي 

(، وا عطبباء فكببرة عببن خبرتهببا مببن الغببارات التببي تنفببذها 35دولببي علببى طببائرات "الشبببح" األمريكيببة )إف 
ي سبالح الجبو اإلسبرائيلي إن هبذه البدعوة جباءت كبون وقبال مصبدر فب .ةعلى أهداف حربية في سبوري

تعتببببر صببباحبة أكببببر خببببرة عمليبببة وميدانيبببة فبببي اسبببتخدام طبببائرة "الشببببح". وأضببباف: "حتبببى  "إسبببرائيل"
طيبباري سببالح الجببو األمريكببي ال يملكببون خبببرة مشببابهة لخبرتنببا. وبمببا أن التببدريب يببأتي لفحببص أداء 

وتطوير أسلوب عملها الميداني، فإن إلسرائيل ما تقوله، وكل  هذه الطائرة الحديثة والفريدة من نوعها،
 من يستخدم هذه الطائرة سيسعد بسماعنا".

 11/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 "خطة السالم"جرينبالت: الزعماء الفلسطينيون يسعون لوأد  .30
إعبداد  ،شبارك فبي التغطيبة علبي صبوافطة مبن رام ه، من مات سببيتالنيك وسبتيف هوالنبد -واشنطن 

اتهببببم جيسببببون جببببرينبالت مبعببببوب الببببرئيس : تحريببببر أحمببببد حسببببن ،معبببباذ عبببببد العزيببببز للنشببببرة العربيببببة
األمريكببببي دونالببببد ترامبببببب للشببببرق األوسببببط أعضببببباء القيببببادة الفلسببببطينية بالسبببببعي لببببوأد خطببببة السبببببالم 

ن وحبببب جبببرينبالت المسبببؤولي الفلسبببطينية التبببي يرعاهبببا ترامبببب حتبببى قببببل الكشبببف عنهبببا.-اإلسبببرائيلية
إن مببببن الخطببببأ إعببببالن "وفاتهببببا فببببور  الفلسببببطينيين علببببى االنتاببببار حتببببى يببببروا تفاصببببيل الخطببببة قببببائالً 

وفي مقابلة مع رويترز، رفض جرينبالت، استنكار مسبؤولين فلسبطينيين لمقترحبات السبالم  وصولها".
دولبببة وأنهبببا سبببتوجه ضبببربة لهبببدف إقامبببة  "،إسرائيلب"المنتابببرة التبببي يبببرون أنهبببا سبببتكون منحبببازة بشبببدة لببب

وقببال جببرينبالت الببذي تبببادل االنتقببادات علنببا مببع مسببؤولين فلسببطينيين كبببار علببى تببويتر  فلسببطينية.
يثيبر حماسبهم ويغيبر مبوقفهم  "السلطة الفلسطينية تسعى لوأد خطبة لبم ترهبا. قبد تقبدم لهبم الخطبة شبيئاً 
يقببول إنهببا  وأضبباف "أي طببرف الحببالي... علببيهم أن يتحلببوا بالصبببر وينتاببروا حتببى إعببالن الخطببة".

 )الخطة( ولدت ميتة وال يمنحها الكثير من االهتمام والعمل الشاق فستكون فرصة كبيرة ضائعة".
كوشببنر قبببل عببدة أيببام فببي مؤسسببة أبحبباب فببي واشببنطن جاريببد وكببرر جببرينبالت تصببريحات أدلببى بهببا 

اس مختلفببين. الخطببة مختلفببة ألنبب قببائال "ال نسببتخدم هببذا العنببوان، )وال( تلببك العبببارة، ألنهببا تعنببي أمببوراً 
 "إسببرائيل"رغم وقببوف ببباللكببن جببرينبالت قببال إنببه  للطببرفين". التفصببيلية ستوضببح مببا نببراه أفضببل حببلّ 

وحلفاء واشبنطن العبرب فبي صبف واحبد أمبام العبدو المشبترك إيبران إال أن ذلبك "لبيس الخلطبة السبرية" 
 يع"."ينبغي للصفقة أن تكون مناسبة للجم وأضافللفوز بدعم الدول العربية. 
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وعندما سئل عما سيقوم به إذا فشلت جهود السالم قال جرينبالت "هذه القضايا صعبة. الصراع معقد 
 للغاية ويوجد مخربون محتملون كثيرون".

 10/5/2019 ،وكالة رويترز لألنباء
 

 إدانة واسعة لالستيطان في مجلس األمن .31
البببدولي، النشبباط االسبببتيطاني  دولببة مبببن الببدول األعضببباء فببي مجلبببس األمببن 14اسبببتنكرت : وكبباالتال

اإلسبببرائيلي علبببى األرض الفلسبببطينية المحتلبببة، مؤكببببدة عبببدم قانونيبببة االسبببتيطان، وطالببببت "إسببببرائيل" 
بالكف عبن التوسبع االسبتيطانيس لمبا لالسبتيطان مبن تبداعيات وآثبار مبدمرة علبى الفلسبطينيين، تتبراوح 

رع االلتفافيبة، والتوزيبع غيبر العبادل للميباه، بين مصادرة األراضيس إلقامة الوحدات االستيطانية والشبوا
قامة الجدار العازل على أراضبي المبواطنين  والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين العزل، وا 

 الفلسطينيين، فيما اعترضت الواليات المتحدة.
دعوة مبن وُعقد اجتماع مجلس األمن في مقّر األمم المتحدة في نيويورك، مساء أول أمس الخميس، ب

كل من: إندونيسيا )رئيس مجلس األمن(، وجنوب إفريقيا، والكويت، وحضر االجتماع وزير الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي. وقالت وزيرة خارجيبة إندونيسبيا، ريتنبو مارسبودي، التبي ترأسبت االجتمباع: 

عادة األوضاع إلى "نرغب بتوجيه سؤالين مهمين: كيف يمكن وقف التمدد االستيطاني، وكيف يمكن إ 
، بعبببد كبببل مبببا تفعلبببه "إسبببرائيل" مبببن تغييبببر لألوضببباع علبببى 1967حزيبببران مبببا كانبببت عليبببه قببببل يونيبببو/

 110وأضببافت قائلببة: "إن عببدد المسببتوطنين فببي الضببفة الغربيببة والقببدس المحتلببة ارتفببع مببن  األرضو"
 صبارخًا للقبوانين ، وهبو مبا يعبد انتهاكباً 2017ألبف مسبتوطن عبام  600إلى أكثر من  1993آالف عام 

الدوليببة، ومؤشببرًا خطببرًا علببى مببا تتجببه إليببه األوضبباع، ويببدل علببى نوايببا "إسببرائيل" بترسببيخ االحببتالل، 
 والضرب بعرض الحائط القوانين الدولية التي تعد االستيطان انتهاكًا للقوانين الدولية".

دد "حبل البدولتين" ويمبنح ودعت مارسودي، جميع البدول إلبى إدانبة االسبتيطان غيبر الشبرعيس ألنبه يهب
االحببتالل الببذرائعس لممارسببة الكثيببر مببن السياسببات ضببد الفلسببطينيين، كمببا أن االسببتيطان يسبباهم فببي 

 استمرار دوامة العنف.
 11/5/2019 ،الخليج، الشارقة
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 غزة.. التفاهمات بالدم .32
 محسن محمد صالح

 6-3تي استمرت على مدى ثالثة أيام )أكدت المواجهة األخيرة بين العدو والمقاومة في قطاع غزة، ال
( أن االحبببتالل اإلسبببرائيلي ال يفهبببم إال لغبببة القبببوة، وأن غبببزة تنتبببزع حقوقهبببا وحريتهبببا 2019أيبببار/ مبببايو 

انتزاعا. وكنا حذرنا في مقال سابق، في معرض الحديب عن التفاهمات التي أُعلن عنها بين الطرفين 
عليهببا تخفيببف الحصببار عببن القطبباع وتيسببير حركببة فببي مطلببع نيسببان/ أبريببل الماضببي، التببي انبنببى 

األفراد والبضائع، وتوسيع مسباحة الصبيد البحبري، وتحسبين خبدمات الكهربباء والمباء، مبن أن الطبرف 
اإلسرائيلي يتعامل معها في إطار تكتيكبي، وأنبه سبينتهز الفرصبة للتنصبل منهبا، ومحاولبة إفراغهبا مبن 

 لقطاع وقواه المقاومة.محتواها، ومتابعة السعي إلخضاع وتطويع ا
(، تجبباوز العبببدو اإلسبببرائيلي التزامبببه بعبببدم اسبببتهداف 2019أيبببار/ مبببايو  3ففببي يبببوم الجمعبببة الماضبببي )

مسيرات العودة بالقوة النارية، فقام بإطالق الرصاص على المتااهرين المدنيين، حيب استشبهد أربعبة 
ت، وبمسبببافة تزيبببد عبببن ثالثبببة مبببنهم، كمبببا اسبببتهدف عبببددا مبببن عناصبببر المقاومبببة بعيبببدا عبببن المسبببيرا

كيلومترات. وعندما قامت قوى المقاومة بالرد على انتهاكات العدو، قام بتوسيع دائرة اسبتهدافه لتشبمل 
بيوتا ومنازل ومقار حكومية ومؤسسات إعالمية، واستهدف نشطاء المقاومة، فاغتال القيادي القسامي 

اد اإلسببببالمي خالببببد البببببطش. وبحسببببب حامببببد الخضببببري، كمببببا اسببببتهدف منببببزل القيببببادي بحركببببة الجهبببب
موقعببببا عسببببكريا لقببببوى  30موقعببببا فببببي القطبببباع، منهببببا  350المصببببادر اإلسببببرائيلية، فقببببد تببببم اسببببتهداف 

 27المقاومبببة، بينمبببا أشبببارت المصبببادر الفلسبببطينية إلبببى أن الهجمبببات اإلسبببرائيلية أدت إلبببى استشبببهاد 
لببى  لحبباق الببدمار بببب170جببرح فلسببطينيا معامهببم مببدنيون )بيببنهم أربببع سببيدات ورضببيعان(، وا   700 ، وا 

 وحدة سكنية، منها مئة دمرت بالكامل.
كبان مبن الواضبح أن الجانبب اإلسبرائيلي يريبد أن يثببت شبروطه وقواعبده فبي إدارة اللعببة، وأن يتعامبل 
مع غزة كصاحب يٍد عليا، وأن ُيحدب حالة من "كيِّّ الوعي" لدى المقاومبة فبي القطباع. كمبا يببدو أن 

فببببوزه فببببي االنتخابببببات، وبببببين يببببدي تشببببكيله لحكومتببببه اليمينيببببة المرتقبببببة، أراد أن يؤكببببد  نتنيبببباهو بعببببد
ق ببه نفسبه لبدى المجتمبع الصبهيوني، علبى  "صقوريته" لدى ناخبيه، وأن يقدم لهم انتصارا سبريعا ُيسبوِّّ

 حساب دماء ومعاناة أبناء القطاع.
اإلسرائيلي. وأدارت معركتها ببوعي ولكن، مرة أخرى، فقد أفشلت المقاومة رغبات ومخططات الجانب 

واقتدار، بالرغم من محدودية اإلمكانات وضعف الدعم العربي والدولي. وتمكنبت المقاومبة مبن إدخبال 
نتنياهو والجانب اإلسرائيلي في مأزق حقيقبي اضبطره للعبودة إلبى التفاهمبات، وأفبرب مكاسببه السياسبية 
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ات الذعبببببة مبببببن قبببببادة وسياسبببببيين وا عالميبببببين واإلعالميببببة مبببببن محتواهبببببا، ببببببل وجعلبببببه عرضبببببة النتقبببباد
 ومتخصصين إسرائيليين.

لببم يكببن هببدف المقاومببة كمببا ذكببر قائببد حمبباس إسببماعيل هنيببة الببذهاب إلببى حببرب جديببدة، ولكببن لجببم 
لزامببه بالتفاهمببات التببي سبببق الوصببول إليهببا. ولببذلك، فببإن  العببدوان، ومنعببه مببن فببرض قواعببد اللعبببة، وا 

خبببببالل اسبببببتهداف مسبببببتوطنات "غبببببالف غبببببزة" بالصبببببواريخ، وتوسبببببيع إدارة المقاومبببببة للمواجهبببببة، مبببببن 
االستهداف بشكل مدروس، قّدم المقاومة في صورة حكيمة وحازمة. وكانت قدرة المقاومة على تحقيق 
صببابات مباشببرة فببي الجانببب اإلسببرائيلي، رسببالة قويببة، سببرعان مببا فهمهببا اإلسببرائيلي  ضببربات نوعيببة وا 

 لتزام بالتفاهمات.الذي طلب الهدنة، ووافق على اال
قذيفببة وصبباروخ، فببي بيئببة يراقببب فيهببا العببدو  700فببي هببذه المببرة، أطلقببت المقاومببة خببالل يببومين نحببو 

بوسبائله التججُسسببية المتطببورة كبل حركببة وسببكنة. واعتبرف الجانببب اإلسببرائيلي بمقتبل أربعببة وجببرح أكثببر 
أن خسائره أكببر، وأن هنباك مبا يتعمبد من مئة. غير أن مقاطع الفيديو التي بثجتها قوى المقاومة تثبت 

إخفبباءه عببن أعببين مجتمعببه الصببهيوني، خصوصببا فببي الجانببب العسببكري. فالضببربة الصبباروخية التببي 
دمرت ناقلة الجنود، والضربة الصاروخية التي دمرت جيبا عسكريا، كلتاهما تشيران إلى وقوع خسائر 

في الجيب(، لم يعترف الجانبب اإلسبرائيلي حتبى  قتلى 4قتيال في الناقلة و 11 كبيرة )ُيقّدرها البعض بب
اآلن بحجمهبببا. والالفبببت فبببي األمببببر، هبببو الجانبببب األخالقببببي البببذي تحلجبببت بببببه المقاومبببة عنبببد ضببببرب 
صاروخها ناقلة الجند، حيب اهر في مقطع الفيديو قطبار ركباب، وهبو يتحبرك فبي مرمبى الصباروخ، 

يقاع خسائر إسرائيلية كبيرة، لكن المقاومة ضربت هدفا عسكريا. وفي ذلك رّد  وكان يسهل استهدافه وا 
واضح على االدعاءات اإلسرائيلية باستهداف المقاومة للمبدنيين، وعلبى ادعباءات أطبراف فبي السبلطة 
الفلسببطينية حببول "عبثيببة" أسببلحة المقاومببة، وعلببى أنهببا مجببرد "ألعبباب ناريببة". ثببم إن الحقببائق واألرقببام 

مبرة، أن الجانبب اإلسبرائيلي هبو البذي يتعمبد إيقباع أكببر قبدر مبن أثبتت هذه المرة، كما تثبت فبي كبل 
 الخسائر في وسط المدنيين.

بببالرغم مببن الخسببائر الكبيببرة فببي أوسبباط المببدنيين التببي تببدفعها حركببات التحببرر فببي مواجهببة االحببتالل 
ف واالستعمار، فإنه من الواضح أن ضربات المقاومة للعدو كانت موجعة. وهذا ما يفسر سرعة الطبر 

اإلسرائيلي في الموافقة على الهدنة وفق شروط المقاومة، بغض النار عبن ادعاءاتبه اإلعالميبة. وقبد 
استفادت المقاومة من عدم رغبة الطرف اإلسرائيلي في إطالة أمد المواجهةس ألن االحتالل كان ُيرتب 

ُيرتب لتااهرة إعالمية إلقامة احتفاالت للجيش، وإلقامة احتفاالت ما ُيسمى "ذكرى االستقالل"، وكان 
دعائية سياحية كبيرة، من خالل استضافة تل أبيب المهرجبان الموسبيقي العبالمي "يبوروفيجين"، وكبان 
ق نفسببه كواحببة لالسببتقرار السياسببي واألمنببي واالزدهببار االقتصببادي، بينمببا كببان اسببتمرار  يريببد أن ُيسببوِّّ
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، وجرائمببببه فببببي حببببّق الشببببعب المواجهببببة سيفضببببحه ويكشببببف عورتببببه، وبشبببباعة مشببببروعه االسببببتيطاني
الفلسببطيني. ولببذلك، فقببد تلقببى نتنيبباهو انتقببادات قاسببية مببن جهببات إسببرائيلية مختلفببة عبببرت عببن خيبببة 
أملهببا مببن أدائببه، وعببن اسببتيائها مببن نتببائ  المواجهببة، وكببان مببن أبرزهببا تصببريح بنببي غببانتس، رئببيس 

لبرئيس لليكبود فبي االنتخابببات أركبان الجبيش اإلسبرائيلي السبابق ورئبيس حببزب أزرق أببيض )المنبافس ا
اإلسببرائيلية األخيببرة(س الببذي أشببار إلببى أن "إسببرائيل" فقببدت القببدرة علببى الببردع، وأن الطببرف اإلسببرائيلي 
استسلم لما أسماه "ابتزاز" حماس ومنامات المقاومة. بينما توقع عديدون أن هذه المواجهة هي مجرد 

 للحرب القادمة. جولة، ستتبعها جوالت، وأن ما حدب هو مجرد إرجاء
ومرة أخرى، ثمة حالة إحباط شعبية فلسطينية من أداء السلطة في رام هس إذ بينمبا كانبت غبزة تواجبه 
العببببدوان، تابعببببت السببببلطة تنسببببيقها األمنببببي مببببع االحببببتالل اإلسببببرائيلي، وعقوباتهببببا ضببببّد قطبببباع غببببزة، 

القيبام بواجبهبا تجباه القطبع، كمبا  ومطاردتها لقوى المقاومة في الضفة الغربية، بينما كان على السلطة
لوحبببدة وطنيبببة  2019نيسبببان/ أبريبببل  27كبببان عليهبببا التقببباط البببدعوة التبببي أطلقهبببا إسبببماعيل هنيبببة فبببي 

فلسطينية، ووضع رؤية استراتيجية إلسقاط "صفقة القرن". لقد أثبتت هذه الدعوة رفبض قبوى المقاومبة 
الضفة، وهو ما يُردُّ على ادعاءات واتهامات كل مترتبات "صفقة القرن"، وما يراد لغزة من فصل عن 

عدد من قيادات فتح لحماس وقوى المقاومة بهذا الشأن، ويضع الكبرة فبي ملعببهم إلثببات جبديتهم فبي 
 مواجهة "صفقة القرن".

وهكذا، تنتزع غزة حقوقها وحريتها، وتعبر عن عزة وكرامبة األمبة، وتفبرض شبروطها علبى العبدو، فبي 
يببه قببادة وزعمبباء عببرب السترضبباء أمريكببا و"إسببرائيل" رغبببا ورهبببا. وتسببتعلي غببزة الوقببت الببذي يهببرول ف

على جراحها، بينما يسلقها "المخلفون" من أصحاب السلطان والعسكر والمال بألسنة حبداد، ويطعنبون 
 اهرها ويشاركون في حصارها. فال نامت أعين "الُمطبِّعين"!!

 10/5/2019 ،"21موقع "عربي 
 

 الجدار والجدار"إسرائيل" بين  .33
 د. ناجي صادق شراب
ال يمكبببن فهبببم سياسبببات "إسبببرائيل"، والعقيبببدة السياسبببية لنتنيببباهو المجبببددة لعقيبببدة جابوتنسبببكي مؤسبببس 
الصهيونية التحريفية في ما يتعلق بضم األراضي الفلسطينية والعربية، وموقفه من التسبوية السياسبية، 

ة، إال من خالل العودة لقراءة سياسة الجدار الحديدي وبناء المستوطنات ورفض فكرة الدولة الفلسطيني
وجذورها التي تضمنها كتاب "اإلسرائيلي" آفيشاليم: "الجدار الحديبدي.. إسبرائيل والعبالم العرببي". هبذه 
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السياسة رفعت شعارات ومقوالت كثيرة منها: "هذه العروس جميلة ويقصبد بهبا فلسبطين لكنهبا متزوجبة 
 من رجل آخر".

ببنفس  1923عن هذه السياسة، نعود لفكرة مؤسسها جابوتنسكي الذي كتب مقالتين العبام  قبل الحديب
العنبببوان. وملخبببص مقاالتبببه أنبببه ال يجبببوز قتبببل الحلبببم بالتوصبببل إلبببى اتفببباق بيننبببا وببببين "عبببرب أرض 
"إسببرائيل"، إنببه يسببتخدم تعبيببر "عببرب أرض "إسببرائيل"، إدراكببًا منببه بببأن العببرب أمببة حيببة لببن تتخلببى أو 

ل عن حقوقها األساسية. وهو يبرى أنبه "إذا أقمنبا جبدارًا حديبديًا، بمعنبى قبوة عسبكرية كببرى فربمبا تتناز 
يرضخ هؤالء العرب، وعندئذ يتنازلون عبن أرض "إسبرائيل". هبذه السياسبة مبا زالبت قائمبة فبي التعامبل 

نبات منعزلبة، مع الفلسطينيين مع إضافة الجدار األسمنتي الذي يقطبع األراضبي الفلسبطينية إلبى كانتو 
 ويفصل بين الفلسطينيين في كتل بشرية متباعدة يسهل التحكم فيها. 

واألطروحبببات التبببي قبببدمتها بريطانيبببا زمبببن انتبببدابها، مقاببببل االتجببباه البببذي تبنببباه ببببن غوريبببون مؤسبببس 
ن كببان ال يختلببف مببع جابوتنسببكي، إال أنببه كببان يميببل لمهادنببة بريطانيببا حتببى  الصببهيونية الليبراليببة، وا 

مبا يريبد. والفكبرة األساسبية التبي قامبت عليهبا سياسبة الجبدار الحديبدي هبي رفبض فكبرة التنبازل، يحقق 
وأن "إسرائيل" إذا ما تنازلت فهذا يعني فشبل الحركبة الصبهيونية، ويعنبي المزيبد مبن التنبازالت، والقبوي 

 ال يتنازل، ومن يريد السالم هم العربس لذا عليهم أن يقدموا التنازالت. 
تجسببببدت فكببببرة الجببببدار الحديببببدي فببببي رفببببض فكببببرة التقسببببيم، أو القبببببول بتقاسببببم األرض بببببين تاريخيببببًا 

"اإلسببرائيليين" والفلسببطينيين، ومببن مناببور بببن غوريببون فببإن "أرض إسببرائيل" غيببر قابلببه للتنببازل، وهببذا 
الموقف اهر أواًل في رفض مشروع بيل لتقسيم فلسطين، والبذي قدمتبه اللجنبة الملكيبة البريطانيبة عبام 

، وقببد رفضببه منبباحيم بببيجن 1947الصببادر عببن األمببم المتحببدة عببام  181، ورفببض قببرار التقسببيم 1938
بشدة، وهو أيضًا تلميبذ جابوتنسبكي، كمبا رفبض كبل قبرارات الشبرعية الدوليبة. وكمبا قبال ببن غوريبون: 

نمبا هببي البدايبة، وسببننام قببوة وجيشبًا متطببوراً  ، وسببأكون "إن الدولبة اليهوديببة الجزئيبة ليسببت النهائيببة، وا 
علببى ثقببة عندئببذ أننببا سببننجح باالسببتيطان فببي كببل ببباقي أجببزاء البببالد، سببواء كببان باتفبباق مببع جيراننببا 
العبرب أو بوسبيلة أخبرى". هببذه السياسبة هبي التببي يبؤمن بهبا نتنيباهو وهببو تلميبذ لجابوتنسبكي وبببيجن، 

 فقد عمل والده سكرتيرًا لجابوتنسكي.
وهببو يتحايببل علببى فكببرة التسببويةس بببل يرفضببها، ويتبنببى  1996 ومنببذ أن تببولى الحكببم للمببرة األولببى عببام

نشاء دولة المسبتوطنين، فلقبد قفبز علبى المببادرة العربيبة، ورفبض  سياسات الضم ومصادرة األراضي وا 
االلتزام بكل التفاهمات التفاوضية التي توصل إليها الفلسطينيون مع "اإلسرائيليين"، واتخذ قرار شرعنة 

القومية األخير، ولوح بضم الضفة الغربية، وهبو مبا يعنبي عبدم التنبازل عبن أي  المستوطنات، وقانون
 أرض، والتعامل مع الفلسطينيين ككتل بشرية لها بعض الحقوق االقتصادية واالجتماعية فقط.
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ومببا سبباعده علببى إحيبباء سياسببة الجببدار الحديببدي هببو إدارة الببرئيس ترامببب التببي تبنببت هببذه السياسببية 
عاصبببمة أبديبببة ل"إسبببرائيل"، وبسبببيادة "إسبببرائيل" علبببى مرتفعبببات الجبببوالن السبببورية  بببباالعتراف بالقبببدس

 المحتلة. 
والهدف هو مقايضة قوة "إسرائيل" العسكرية بتنازالت سياسية من العبرب والفلسبطينيين. ولعبل مبا قالبه 
ا مايكبببل دوران أحبببد مسبببؤولي األمبببن القبببومي األمريكبببي مبببن أن "علبببى إسبببرائيل أن تحقبببق أمنهبببا بقوتهببب

. وبعبببارة أخببرى، فببإن 1923العسببكرية وتفوقهببا" يؤكببد هببذا التوجببه. وهببو نفببس كببالم جابوتنسببكي عببام 
األسلوب الوحيد لحمل العرب علبى القببول ببالوجود اليهبودي فبي فلسبطين يكبون بتبنبي سياسبة الجبدار 

ه نتنيباهو الحديدي. إن "إسرائيل" غير مستعجلة للتوصل إلى أي اتفاق وهبذا مبا حبدب فعباًل. مبا يعتقبد
ويعمل عليه، هو أن قوة "إسرائيل" العسكرية هي التي ستجبر العرب والفلسطينيين في المسبتقبل علبى 
التنببازل عببن فكببرة مقايضببة السببالم ببباألرض، وترسببيخ مقولببة تقببوم علببى مقايضببة السببالم مقابببل األمببن 

 للعرب.
ي شبباليم فببي كتابببه، فهببي لببم لكببن ال يمكببن ل"إسببرائيل" أن تجمببع بببين السببالم واالحببتالل كمببا يقببول آفبب

تبببنجح فبببي إلغببباء وجبببود الشبببعب الفلسبببطيني، ولبببم تنكسبببر إرادتبببهس ببببل إن أحبببد أهبببم ماببباهر فشبببل هبببذه 
السياسة على الرغم من الضم ومصادرة األراضي، هو أن "إسرائيل" ال تشعر باألمان على البرغم مبن 

 ن يستطيع فرض معادلة األمن.قوتها العسكرية، فهذا األمان يبقى بيد الفلسطينيين، وهم وحدهم م
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 أ.د. يوسف رزقة
صفقة القرن ماضية شاء من شاء وأبى من أبى. هذا ما توّد نقله التسريبات التبي تتحبدب عبن صبفقة 

ين، ومحللببببين القببببرن، خاصببببة تلببببك التسببببريبات التببببي نشببببرتها صببببحف عبريببببة، أو ُنسبببببت إلببببى أكبببباديمي
 سياسيين.

التسببريبات الهادفببة تقببول: إن الصببفقة تهببدد عروشببا عربيببة بببالزوالو! مببن كببان مببع الصببفقة فهببو مببع 
ترامبببب، وسبببيتلقى حمايبببة لعرشبببه، ومبببن كبببان ضبببد الصبببفقة، فهبببو ضبببد ترامبببب، ولبببن يتلقبببى الحمايبببة، 

ذا رفضببت السببلطة الصببفقة فلببن تتلقببى قرشببا مبب ذا وسببيزول عرشببه. والصببفقة ماضببيةو!. وا  ن أمريكببا، وا 
% مببن 70رفضبتها حمبباس فسبتبقى علببى قائمبة اإلرهببابو! وعلببى دول الخلبي  المنتجببة للبتبرول تحمببل 

تكبباليف الصببفقة الماليببة، إلنعبباش االقتصبباد الفلسببطيني، ألنهببا فببي النهايببة هببي المسببتفيد الببرئيس مببن 
 األمريكيةو!الصفقةو! وعلى )إسرائيل( القبول بالصفقة أو تلقي عقوبات بوقف المساعدات 
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هكبببذا. أمريكبببا تبببرى نفسبببها المقبببرر األوحبببد فبببي العبببالم لمبببا يجبببب أن ينتهبببي إليبببه الصبببراع فبببي فلسبببطين 
المحتلببة. أمريكببا تببرى أنهببا المقببرر بقببوة المببال وقببوة السببالح. وعلببى العببرب والفلسببطينيين القبببول بهببذا 

لبببة، أو يفقبببد مبببال أمريكبببا الواقبببع واالمتثبببال لبببه طوعبببا أو كرهبببا. ومبببن ال يمتثبببل لبببه يفقبببد عرشبببه ال محا
 ومساعداتها إن لم يكن له عرش، كالمنامة، أو يزج باسمه في قائمة اإلرهاب، كحماس والجهادو!

هبببذه اللغبببة الحبببادة القاطعبببة لغبببة مقصبببودة فبببي هبببذه التسبببريبات، إلحبببداب اختبببراق فبببي جبببدار البببرفض 
فببي التمهيببد لهببا، ولكببن  الفلسببطيني والعربببي الببرافض للصببفقة. نعببم هنبباك مببن يقبببل بالصببفقة، ويشببارك

 هناك آخرون يرفضونها، وال يريدون أن يتعاملوا معها.
أمريكا تعرف الطبرفين جيبدا، وأمريكبا تبرى أن األنامبة الغنيبة المبؤثرة فبي المنطقبة تسبير مبع الصبفقة، 
ن أعلبببن أنبببه ضبببد  وتشبببارك فبببي التمهيبببد لهبببا، وثمبببة طبببرف فلسبببطيني ربمبببا هبببو مشبببارك لهبببذه البببدول وا 

ريكببا تعببرف أن مببا ال تعطببه األنامببة العربيببة والسببلطة بببالكالم الدبلوماسببي تعطببه بكببالم الصببفقةو! وأم
التهديبببببد، لبببببذا ُشبببببحنت التسبببببريبات بالتهديبببببدات، وتحبببببّول الموقبببببف مبببببن الصبببببفقة مبببببن قضبببببية موضبببببوع 

 ومضمون، إلى قضية شخص ترامب وذاته، فمن كان ضد الصفقة فهو ضد ترامبو!
ئمة اإلرهاب األمريكية. ومن المعلبوم أن السبلطة لبم تعبد تتلقبى من المعلوم أن حماس موجودة على قا

مسبباعدات أمريكيببة منببذ أشببهر. ومببن المعلببوم أن إسببرائيل قببد شبباركت كوشببنير وغببرينبالت فببي إعببداد 
 الصفقة، لذا هي تحتضنها سّرا وعلنا.

ن قطبببع  إن وضبببع حمببباس علبببى قائمبببة اإلرهببباب لبببن يغيبببر الواقبببع القبببائم. لبببذا فهبببي ضبببد الصبببفقة. وا 
المسبباعدات عببن السببلطة لببن يغيببر الوضببع القببائم مببؤخرا. فهببي ضببد الصببفقة، إن لببم يكببن ثمببة شببيء 
يجري في الخفاء. وتبقى أنامة العرب ويكاد يكبون موقفهبا مبن الصبفقة واضبحا لمبن يقبرأ أفعالهبا قببل 

ذهب أقوالها. ومع كل ذلك الخطر والكيد سيبقى الصراع قائما، وستبقى فلسطين عربيبة إسبالمية، وسبي
 ترامب لبيته، ولن يتنازل الفلسطينيون عن وطنهم، وسيقودون الرافضين لهذه الصفقة المذلة المهينةو! 

 11/5/2019 ،فلسطين أون الين
  

 كيف يشكل الفلسطينيون توازنًا استراتيجيًا تجاه إسرائيل؟ .35
 أمنون لورد

سببل األحببداب التببي أدت إلببى فببي أعقبباب الجولببة الغزيببة األخيببرة يجببب الناببر إلببى الببوراء ومراجعببة تسل
تآكبببل البببردع البببذي تآكبببل لدرجبببة أن الفلسبببطينيين فبببي غبببزة يببببادرون ببببإطالق الصبببواريخ علبببى الجبهبببة 

 الداخلية في إسرائيل.



 
 
 
 

 

ص           28   4937 العدد:             5/11/2019السبت  التاريخ:  

                                    

ب حببببين بببببدأت انتفاضببببة الجببببدار ب بببببل عنببببدما قببببررت السببببلطة  2018لببببم يبببببدأ التآكببببل فببببي نهايببببة آذار 
. لذا قلصبت إسبرائيل 2017األموال إلى غزة في صيف الفلسطينية بقيادة أبو مازن إغالق قناة تحويل 

كميببة الكهرببباء التببي توردهببا إلببى القطبباع، وأدى هببذا إلببى تببدهور الوضببع اإلنسبباني. اختببارت إسببرائيل 
التعاون مع المبادرة بتوصية جهاز األمن. وزراء، بمن فيهم وزير الدفاع ليبرمان، اعتقدوا أن هذا رائع 

 لغزة.ب المهم أن تتقلص الكهرباء 
كان أفراد، أبرزهم يوفال شتاينتس، عارضوا تعاون إسبرائيل مبع خطبوة أببو مبازن. اسبتغرق وقبت للفهبم 
ببأن رئبيس السبلطة الفلسبطينية معنببي بتبدهور الوضبع باتجباه الحبرب. فقببد أمبل أببو مبازن ببأن تسبباعده 

م جهباز إسرائيل في أن يصبفي أو تضبعف حمباس. كبل تباريخ السبنة األخيبرة مبع غبزة هبو قصبة مفهبو 
األمن الذي يسود منذ سنوات عديدة: يجب العمبل بالتعباون مبع أببو مبازن لمكافحبة حمباس. بقايبا هبذا 
المفهوم يمكن أن نسمعه بين بعض محللي األمن، الذين أصبحوا جزءًا من جهاز األمن، ومن جانب 

 ب.الناطقين بلسان حزب العمل ب بشكل عام نواب سابقون لديهم الكثير من الوقت للحدي
األساسي في هذا المفهوم يكمن في التطلع البذي يقبف علبى رأس اهتمبام جهباز األمبن إلحبالل الهبدوء 
وتحقيق التهدئة. هذا هو السبب الذي جعل قيادة الجيش اإلسرائيلي تتجاهل إطبالق الطبائرات الورقيبة 

ش االتجباه وباتبت الحارقة وبعد ذلك البالونات الحارقة. تحت قيادة رئيس األركان كوخبافي، غيبر الجبي
 ردوده أكثر هجومية.

لما كان الكثير من المحللين ال يفهمون ما هي خيارات معركة غزة يمكبن أن نقبول أمبرًا واحبدًا: إذا لبم 
يتطلع الجيش اإلسرائيلي، بإسناد من القيادة السياسية، في كبل مبرة الحتبواء نبار الصبواريخ كبي يصبل 

 جة على األرض ستتغير.بالسرعة الممكنة إلى التهدئة فإن النتي
فببي الجولببة الحاليببة عمببل الجببيش اإلسببرائيلي بطريقببة أاهببرت بأنببه ال يسببعى إلببى وقببف النببارس فقببد نفببذ 

 الجيش ارتفاعًا سريعًا في الدرجة: دمر منازل مخربين واتخذ التصفية المركزة.
ك، فبي عمبل في أعقاب نار قناص الجهاد اإلسالمي صفى الجبيش اإلسبرائيلي ثالثبة مخبربين. كبل ذلب

دقيببق، شبببه نقببي، مببنح نتنيبباهو تأييببدًا جارفببًا لقببادة االسببرة الدوليببة. تعببرض الفلسببطينيون لتببدمير واسببع 
وعميق للبنى التحتية ولبم ينجحبوا حتبى فبي تسبريب صبورة واحبدة ألطفبال ونسباء إلبى قنبوات االتصبال 

 الدولية. نعم، هذا إنجاز.
تم بوقف نار حمباس والجهباد اإلسبالمي. فمباذا يهمهبم آخرون انتبهوا هذا األسبوع إلى أن مصر ال ته

أن يطلبببق العبببرب النبببار علبببى اليهبببودو المصبببريون يكشبببرون للفلسبببطينيين حبببين يخشبببون مبببن أن تشبببذ 
 إسرائيل عن قوة ردود أفعالها، لدرجة احتمال الدخول البري للقطاع.
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المصبرية فبي شبمال سبيناء.  في القاهرة ال يريدون أن يروا هروبًا للسكان من قطاع غزة إلى األراضي
 كما أن هذا كان رافعة للجيش اإلسرائيلي أدت إلى وقف مفاجئ للنار فجر اإلثنين.

 

 عيون مفتوحة على مصراعيها
 من لم يَر في الفلسطينيين عدوًا، يجدهم في الطريق إلى التوازن االستراتيجي.

تمامًا تجاه ناقديه، بمن فبيهم جبدعون  ال يمكن القول إن لدى نتنياهو حاًل لغزة، ولكنه في وقفة أخرى
 ساعر. فهو على األقل ال يؤمن بالحلول العابثة.

كباد كبل رجبال اليسبار ممبن يحترمبون أنفسبهم يأخبذون السبفير السبوفياتي فبي إسبرائيل،  1967في أيار 
 تشوبخين، في جولة إلى الشمال، في الطرق، في الوديان، لشواطئ األردن، تحت ال األشجار.

أن يبرى االشبتراكي المخلبص، منبدوب القبوة العامبى التقدميبة، زعيمبة حركبة السبالم البدولي،  من أجبل
 بأنه ال يوجد حشد لقوات الجيش اإلسرائيلي أمام الحدود السورية. كوبا ريفتين تجول معه.

موشبيه سببنيه كبان هنبباك. وحتبى يهببودا ارئيبل، كمببا يتببين اآلن، أخببذ تشبوبخين ليريببه بأنبه ال يوجببد اي 
 للتوتر، ألنه ال يوجد أي حشد للقوات. سبب

من خلف جوالت الشمال هذه اختبأت السذاجة الكبرى: إذا أخذنا تشوبخين في جولة، سيبلغ الكرملين 
كانت هذه سبذاجة طريبة  1967حسب روايتنا وكل شيء سيتدبر في أمره بسالم. المشكلة هي أنه في 

 مثل الجبنة.
ئيلية سبنوات طويلبة تحبت الشبمس، فحمضبت وعفنبت وأصببحت منذئذ، مرت على جبنة النخببة اإلسبرا

سبنة أوسببلو فهبو أنبه ال يمكبن الوصبول إلبى تسبوية حقيقيببة  25غبباء، نزعبة شبريرة. إذا كبان درس مبن 
مع جهات إسالمية. وتحديدًا مع الفلسطينيين. عندما يواصل محبو أبو مبازن التجلبد فبي صبالحه كبي 

رية إسرائيلية واسعة النطاق، ال يمكن إال العجبب. هبذا هبو يقدموا له قطاع غزة على طبق حملة عسك
التحببالف بببين أمنببون ابرامببوفيتش وتسببفيكا هبباوزر: أواًل "تجريببد"، بعببد ذلببك "تببرميم"، وعنببدها عببودة إلببى 

 ربط الضفة الغربية وغزة في كيان واحد.
 مشكوك أن يقتنع تشوبخين.

يس البوزراء اسبحق راببين فبي حينبه. فبال إن أصل المشكلة يكمبن فبي الصبالحيات عديمبة األسباس لبرئ
يبببدور الحبببديب فقبببط عبببن اتفاقبببات أوسبببلو ببببل عبببن اسبببتخفاف راببببين فبببي أن يكبببون الفلسبببطينيون عبببدوًا. 
ويمكبببنهم أن يكونبببوا عبببدوًا يحقبببق أمبببام إسبببرائيل توازنبببًا اسبببتراتيجيًا. وانتقبببل المفهبببوم إلبببى عقبببول معابببم 

الثببة أيببام قتاليببة فببإن الجهببة األقببل رسببمية، كانببت جنببراالت االحتيبباط، ولشببدة المفاجببأة، فببي جولببة مببن ث
 مجموعة من الجنراالت ورؤساء األركان المتقاعدين.
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اهر يوم األحد نشر مستشار األمن القومي لترامبب، جبون بولتبون، بيانبًا عبن انتشبار القبوات البحريبة 
ا ومصبببالح والجويببة إليببران، وأعلبببن بببأن الواليبببات المتحببدة ستضبببرب كببل مبببن يهببددها ويهبببدد مصببالحه

 حلفائها.
إسببرائيل شببريكة فببي الصببراع ضبببد إيببران، ومقبببول فببي أوسبباط المقبببدمين بببأن الجهبباد اإلسببالمي يخبببدم 

مليببببون دوالر فببببي  200مليببببون دوالر وربمببببا  100المصببببالح اإليرانيببببة، إذن لببببم ال يسببببتثمر اإليرانيببببون 
 حماسو

أجبزاء مبن إسبرائيل بالصبواريخ،  لما لم يفكر رابين في أن يكون بوسع حماس أن تهدد بشل الحياة فبي
ولمبببا كبببان مواصبببلو درببببه، بمبببن فبببيهم اريبببك شبببارون، لبببم يتصبببوروا أن يتواصبببل التعببباام منبببذ إطبببالق 

ب مببن األفضببل أن نتعبباطى مببع مشببكلة غببزة بجديببة أكبببر مببن  2001صبباروخ القسببام األول فببي العببام 
 الشكل الذي تنعكس فيه في وسائل اإلعالم.

وع، معقببول أن يجببس الطرفببان نبضببهما مببع المعرفببة بببأن يسبببق كببل طببرف ابتببداء مببن جولببة هببذا األسببب
العدو بضربة مفاجئة، وهبذه المعرفبة قبد تجببر إسبرائيل علبى أن تبحبب عبن فرصبة لفبتح معركبة أوسبع 

 في وقت أبكر مما كانت تريد.
  10/5/2019إسرائيل اليوم 
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