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 40 :تيريكاكار 
*** 

 
.. "تصويب الوضع"ام هللا وواشنطن لـ بين ر  "سائل سريةر "صحيفة إسرائيلية تتحدث عن  .1

 والسلطة تنفي

تقرير إسرائيلي، إن القيءدة الفلسطينية تايد التفكير اآلن في كل مء يتالق قءل  :كفءح زعون -برام هللا
 الخصوص. بصفقة القرن، وقد أبرسلت برسءئل نءعمة للبيت األبيض بهذا

، في برام هللا، أنه تم مؤخرًا تبءدل «الرفيع»عن مسؤول وصفته بـ« يسرائيل هيوم»حيفة ونقلت ص
برسءئل بين برام هللا وواشنطن من أجل تصويب األموبر وإنهء  مقءطاة الرئيس الفلسطيني محمود 

ث الخءص عبءس للرئيس األميركي دونءلد ترمب، وفريقه، صهره ومستشءبره جءبريد كوشنر، والمباو 
 طقة جءيسون غرينبالت.إلى المن

وأكد المسؤول، أنه من المتوقع أن يغءدبر وفد فلسطيني من برام هللا يرأسه مءجد فرج، برئيس جهءز 
اتصءالت »المخءبرات الاءمة إلى واشنطن قريبًء لمقءبلة كبءبر المسؤولين األميركيين، وذلك إثر 

ضح المسؤول الفلسطيني، أن وأو «. وأبو مءزن  ومنءقشءت سرية جرت مؤخرًا بين مقرعين من ترمب
هذه ليست سوى استكشءفءت، لكن الجءنبين عرضء موقفًء إيجءبيًء، وتم إحراز تقدم نحو إمكءنية »

 «.تجديد الاالقءت
وأبرجات الصحيفة اإلسرائيلية أسبءب التغيير في النهج الفلسطيني إلى خيبة األمل من الدول الارعية، 

لبحرين، على الرغم من ندا ات أبو مءزن لمقءطاته. إلى شءبركة في مؤتمر االتي وافقت على الم
التقييم في برام هللا بأن الجءنب السيءسي لصفقة القرن سيتم تقديمه فااًل باد االنتخءبءت »جءنب 

وتشكيل حكومة في إسرائيل، وعنءً  عليه يجب أن تكون الاالقءت مع الرئيس ترمب وادابراته مستتبة، 
ع االقتصءدي القءسي للسلطة الفلسطينية؛ وألن برام هللا مهتمة بءلتأكيد الثءلث فهو الوض أمء السبب

 «.بتجديد المسءعدات األميركية
ولم تاقب الرئءسة الفلسطينية فوبرًا على التقءبرير حول برغبة برام هللا في استئنءف الاالقة مع واشنطن، 

يني ثءبت، وملتزم بءلثوابت إن الموقف الفلسطلكن النءطق بءسم الرئءسة نبيل أبو بردينة، قءل أمس، 
الوطنية، والذي أوضحه الرئيس محمود عبءس مرات عدة، وهو تحقيق السالم وفق مبدأ حل الدولتين 
إلقءمة الدولة الفلسطينية المستقلة وعءصمتهء القدس الشرقية، وعدم المسءس بأموال الشهدا  

 واألسرى.
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ال عبر الشرعية الدولية ومبءدبرة السالم لسالم لن تتحقق إإن الطريق إلى ا»وأضءف أبو بردينة: 
الارعية، وليس عن طريق األوهءم واألالعيب التي تحءول اإلدابرة األميركية وحليفتهء إسرائيل، تسويقهء 

 «.تحت شاءبر السالم واالزدهءبر االقتصءدي
ن أي ء زالت تحتضر، وأوأشءبر النءطق الرسمي إلى أن الماركة السيءسية لم تنته باد، وأن الصفقة م

 محءوالت لتشكيل برؤية مخءلفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئًء.
على اإلدابرة »وفيمء بدا برسءلة علنية حول استئنءف الاالقة مع واشنطن وشروطهء، قءل أبو برينة، إن 

هو ألمن واالستقرابر األميركية مراجاة مواقفهء وسيءسءتهء، وأن تاي جيدًا أن الانوان لتحقيق السالم وا
برام هللا والرئيس محمود عبءس وقيءدة منظمة التحرير الفلسطينية، وصواًل إلى سالم دائم وعءدل وفق 

 «.اإلجمءع الدولي
 10/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 اشتية: ال نعارض مشروع إقامة مستشفى ميداني في غزة شرط التنسيق معنا .2

ء  أنهء ال تاءبرض مشروع إقءمة مستشفى ميداني في نية اليوم الثالثأعلنت الحكومة الفلسطي: برام هللا
 قطءع غزة شرط أن يتم ذلك بءلتنسيق ماهء.

بأن الحكومة "ترحب بكل جهد لمسءعدة  اليوم،، في بيءن صحفي أشتيةوصرح برئيس الوزبرا  محمد 
ظروف دعم يخفف حدة ال أهلنء بقطءع غزة سوا  بتوفير المسءعدات اإلنسءنية أو البنية التحتية أو أي
 عءمء". 12اإلنسءنية التي يعيشهء شابنء هنءك نتيجة الحصءبر اإلسرائيلي منذ أكثر من 

"لم ينسق مانء أحد بخصوص المستشفى المنوي إقءمته بتمويل من مؤسسة أمريكية  وقءل اشتية:
ه المؤسسة ولمن خءصة، وعموافقة إسرائيلية على الحدود الشمءلية لقطءع غزة، وال نالم مءهية هذ

 تبع، لكن الحكومة على استاداد للجلوس وعحث المشروع".ت
وأضءف أن "وزيرة الصحة جءهزة لنقءش كءفة التفءصيل الخءصة بإقءمة مستشفى كهذا، ومءذا سيقدم 

 ومن سيستفيد منه وكيف سيامل؛ ليكون عند تشغيله متكءمال مع الجهءز الصحي الفلسطيني".
أن يخدم المصلحة الفلسطينية ويخدم أهلنء،  نشءط في قطءع غزة "يجبوشدد اشتية على أن أي 

ويسّهل حيءتهم في ظل الوضع المتفءقم هنءك"، مشيرا إلى أن الحكومة "تبذل كل جهد ممكن إلنهء  
 ءع غزة".االنقسءم والوصول إلى الوحدة الفلسطينية، وسنبقى ملتزمين كءمل االلتزام تجءه أهلنء في قط
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الفلسطيني أكد عقب االجتمءع الحكومي األسبوعي أمس، أن المستشفى  جلس الوزبرا وكءن بيءن م
"الذي تساى إسرائيل وأمريكء إلقءمته على الحدود الشمءلية لقطءع غزة إنمء يأتي في إطءبر المحءوالت 

 المستمرة لتكريس الفصل بين مع الضفة الغرعية تحت ذبرائع إنسءنية".
 9/7/2019، القدس، القدس

 
 لحكم المحلي: تعطل برامج ومشاريع حكومية جرا  األزمة الماليةر اوزي .3

قءل وزير الحكم المحلي مجدي الصءلح يوم أمس الثالثء ، إن عدة برامج ومشءبريع حكومية  :برام هللا
 تاطل تنفيذهء مؤخرا جرا  األزمة المءلية للسلطة.

حكم المحلي، عة المءنحين لقطءع الهللا اجتمءًعء لمجمو  وأشءبر الصءلح في بيءن عقب ترأسه في برام
إلى "األزمة المءلية الخءنقة التي تمر بهء فلسطين جرا  استمرابر إسرائيل بقرصنة أموال المقءصة، 

 وعدم التزام باض الدول بتاهداتهء المءلية".
رت بشكل ملموس وذكر أن األزمة المذكوبرة "اناكست سلًبء على فئءت المجتمع المحلي كءفة، وأث

 اطل تنفيذ الاديد من البرامج والمشءبريع الحكومية".هيئءت المحلية بحيث تعلى ال
ولفت كذلك إلى تداعيءت نقص اإليرادات المءلية للبلديءت والمجءلس القروية جرا  عدم مقدبرة 

نتيجة عدم الموظفين، خءصة في القطءع الحكومي على سداد التزامءتهم المءلية تجءه هيئءتهم المحلية 
 األزمة المءلية.برواتبهم كءملة جرا   حصولهم على

ودعء الصءلح المءنحين إلى تكثيف وتازيز دعمهم للمنءطق المصنفة "ج" في الضفة الغرعية لتازيز 
 صمود سكءنهء في ظل اإلجرا ات اإلسرائيلية واالنتهءكءت المستمرة ضدهم.

 10/7/2019، القدس، القدس
 
 ينذر بانفجار األوضاع دس واستباحة "األقصى"بيوت والمنشآت في القالحسيني يحذر: هدم ال .4

حذبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برئيس دائرة شؤون القدس، عدنءن الحسيني، : القدس
 من مخءطر هدم البيوت والمنشآت في القدس واستبءحة المسجد األقصى من قبل المستوطنين.

ءبرة سكنية في حي الشيخ ت وأعمدة إسمنتية لامالل اإلسرائيلي أسءسءاالحت بهدم قواتوندد الحسيني 
متر مرعع،  700عنبر في قرية الزعيم شرق مدينة القدس، إضءفة إلى تجريف أبرض تبلغ مسءحتهء 

 تاود ملكيتهء للمواطن داوود عدوان.
سة ووصف الحسيني في بيءن صحفي صدبر عن مكتبه اليوم الثالثء ، عمليءت الهدم بـ"السيء

التي تضرب بارض الحءئط كءفة  اإلسرائيلياالحتالل تباهء وتطبقهء حكومة اإلجرامية" التي ت
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المواثيق والماءهدات الدولية، وتتحدى المجتمع الدولي بشكل صريح ومالن. واعتبر أن هذه السيءسة 
دينة الادوانية هي سيءسة مدبروسة وممنهجة بهدف التخلص من الوجود الارعي الفلسطيني في الم

 المقدسة.
 9/7/2019،   والمعلومات الفلسطينية )وفا(األنباوكالة 

 
 لـ"األيام": نسعى لتوحيد جهود دعم صمود المقدسيين والتركيز على البعد التنموي الهدمي  .5

من عبد الرؤوف أبرنءؤوط: دعء وزير شؤون القدس، فءدي الهدمي، إلى "التركيز على الباد  -القدس 
القدس المحتلة"، مؤكدًا أن"  د الفلسطينيين بمدينةيءق منظومة تازيز صمو التنموي بءلقدس في س

القدس ذات قيمة تنءفسية بءلمفهوم االقتصءدي، وهو مء يجب البنء  عليه في إطءبر تازيز الصمود 
 وتجسيد القدس عءصمة لدولة فلسطين".

ع رعية، ثم في لقء ات موأشءبر إلى أنه طرح في األسءبيع األخيرة هذه الرؤية في جءماة الدول الا
سيين الماتمدين لدى فلسطين، الفتًء إلى أن من بين هذه األفكءبر حث برجءل الاديد من الدبلومء

 األعمءل على االستثمءبر في مختلف القطءعءت بمدينة القدس لتازيز صمود سكءنهء.
ذمة الموجودة في وقءل الهدمي، في حديث لـ"األيءم": "الباد التنموي باد قطءعي وعلينء توحيد الشر 

ت اإلسكءن والصحة والتاليم والسيءحة واالقتصءد ودعم الشبءب المقدسي ويل نحو القدس بقطءعءالتم
وتثبيت المرأة، حتى تكون هنءك تكءملية في الرؤى لتطوير القدس تنمويًء واقتصءديًء وسيءحيًء وفي 

 مختلف المجءالت الحيوية".
ماهء ضمن مبدأ يجب أيضًء أن نتاءمل ة اإلسرائيلية والتي وأضءف: "بءلتأكيد يجب أال نغفل الهجم

تجسيد الصمود، ومحءكءة الوضع اآلني الاءجل والطءبرئ للمقدسيين، ولكن يجب أن يقترن ذلك بباد 
 قطءعي حقيقي ترصد له األموال". استراتيجيتنموي 

هذا  ماة الدول الارعية معولفت الهدمي إلى أن "هنءك تجءوعًء من القنصليءت والممثليءت األجنبية وجء
القطءعي  االستراتيجيوتءبع: "هنءك توجه لتوحيد الجهود وأخذ زمءم المبءدبرة في هذا التوجه  الطرح".

 نحو القدس، وسوف يكون لنء دوبر في عملية تقييمهء وترجمتهء إلى نتءئج على األبرض".
 9/7/2019، األيام، رام هللا
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 س مجرد ترتيب الوضع اإلداري البردويل: المصالحة تعني ترميم العالقات الوطنية ولي .6

ومة اإلسالمية "حمءس" د. صالح قءل عضو المكتب السيءسي لحركة المقء حوابر/ يحيى الياقوعي:
البردويل إن المصءلحة ليست مجرد إنهء  لالنقسءم الفلسطيني وترتيب الوضع اإلدابري والسيءسي في 

 ملة للاالقءت الوطنية الفلسطينية.الضفة الغرعية وقطءع غزة فحسب، مؤكًدا أنهء عملية ترميم شء
فيه لتحقيق المصءلحة والشراكة بين حركتي فتح وأضءف البردويل الذي أطلق نداً  وطنًيء مؤخًرا دعء 

وحمءس في حوابر خءص مع صحيفة "فلسطين"، أمس، أن "المصءلحة تبدأ بجبر الواقع االجتمءعي 
ن المزيد من االنشقءق، ثم يأتي دوبر إعءدة وإعءدة بنء  النسيج االجتمءعي الفلسطيني بشكل يحد م

 المستويين المجتماي وعءلفكر السيءسي".بنء  النظءم الوطني الفلسطيني بشكل عءم على 
وتءبع أن "المصءلحة كلمة شءملة ال يجب أن تختزل بمصطلح "التمكين" أو تشكيل حكومة أو إعءدة 

مقترحءت( التي قدمت لتسجيل المواقف انتخءبءت"، مشيرا إلى أن هنءك الكثير من الوصفءت )ال
لتصيد ستكون وصفة لالقتتءل، أمء في حءل تتحدث عن االنتخءبءت، التي إذا مء قءمت على أسءس ا

 قءمت على أسءس االعتراف بءآلخر فسيتم التقدم بملف المصءلحة.
واألهداف وأوضح البردويل أن اإلشكءلية تتمثل بءلقفز عن األشيء  المهمة المجتمعية والنفسية 

لضفة بمسءبر يمر ة واالوطنية وكأن المصءلحة تتمثل في إعءدة بنء  وترتيب تنظيم الاالقة بين غز 
عبر االحتالل، مشددا على ضروبرة التالم من كل االتفءقيءت الموقاة، وانتقء  الجز  الذي يحقق 

 المصءلح الوطنية.
ليهء دون اقتطءع شي ، مشيرا إلى أن وقءل: "نقبل أن تجمع كل أوبراق االتفءقيءت السءبقة ونبني ع

م ( التي بركزت 2017و 2011و 2006لك في )كءن جوهرهء الشراكة وكذ 2005اتفءقية المصءلحة عءم 
 على الشراكة دون انتقءئية.

وأكد البردويل أن المبءدبرة التي أطلقهء هي نوع من أنواع إعءدة صيءغة التفكير في مفءهيم الوحدة 
فق في تقبل اآلخرين، جوهرهء االعتراف بءآلخر، بايدا عن وسءئل اإلعالم والمصءلحة وتوسيع األ

 والتحدث وجهء لوجه بين اإلخوة. –برغم أهميته في كل المراحل  –ط دون الحءجة لوسي
وحول كيفية البنء  على المبءدبرة ومدى إمكءنية تحويلهء واقًاء على األبرض، قءل: "يمكن ذلك من 

نءك ميدانء على األبرض يجمانء متمثال بءلشاوبر بءلوجع واأللم من خالل عدة أموبر أولهء، أن ه
 والضفة محءصر من االحتالل فكلنء مستهدفون".المستقبل فءلجميع بغزة 

وأضءف أن األمر الثءني يتالق بوجود خطر مالن داهم متمثل بصفقة القرن، مشيرًا إلى أن وحدة 
 المصءلحة.الموقف الفلسطيني ضد هذه الصفقة تشجع على إتمءم 
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الفلسطينية وحق  واألمر الثءلث بحسب البردويل، فهو مسيرات الاودة التي انطلقت إلحيء  القضية
 عودة الالجئين، متسءئال: "لمءذا ال نستفيد من هذا الميدان الذي اختلطت فيه الدمء ؟".
سية، أوضح أن وعن إمكءنية االلتقء  في هذه الظروف على قءعدة مشتركة برغم اختالف البرامج السيء

النقءط على الحروف  ل لوضعمبءدبرته قءئمة على نقطة تبدأ بءلمواجهة، وعقد لقء  يجمع كل الفصءئ
فيمء يتالق بءلمفءهيم والمصطلحءت المختلف عليهء وجهء لوجه دون وسطء ، واالتفءق على مفءهيم: 

فهء، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة الواحدة، وإعءدة بنء  المنظمة، والتوافق على االنتخءبءت وأهدا
 .األشيء  التي يستصغرهء الباض يتم االختالف عليهء عند التطبيق"

واستدبرك: "إمء أن يجتمع اإلطءبر القيءدي المؤقت لمنظمة التحرير مع الفصءئل أو يجتمع اإلطءبر 
اتفق القيءدي ويضم شخصيءت فلسطينية من المجتمع المدني والمثقفين والسيءسيين، واالتفءق على مء 

 عليه، وكذلك االتفءق على مء جرى االختالف عليه من تفسيرات سءبقء".
به برئيس السلطة محمود عبءس، عن عرض قدمته السلطة لحركة حمءس، بشأن  وعشأن مء تحدث

االنتخءبءت التشريعية في الضفة الغرعية وقطءع غزة والقدس، بأن السلطة عرضت على حمءس 
لبردويل أنه لم يارض على حمءس المشءبركة بقءئمة واحدة، متسءئال انتخءبءت بقءئمة واحدة، أكد ا
وإن كءنوا أيضء ستضمهم القءئمة نفسهء حسب المقترح، وهو مء ال يحتءج حول مصير بءقي الفصءئل 

 إلى إجرا  انتخءبءت بل إلى التوافق.
دابرس على وقءل: "واضح أن القءئمة الواحدة ليس لهء برصيد على األبرض، لكن حمءس مستادة للت

 طءولة واحدة ألي فكرة جديدة الحت من أي طرف".
 9/7/2019، فلسطين أون الين

 
 "األنفاق الهجومية"تكشف سالح حماس البديل عن  "سرائيلإ" .7

كشفت تقءبرير إسرائيلية عن سالح جديد بدأ الجنءح الاسكري لحركة حمءس  أشرف الهوبر: -غزة
جيش “إن مؤسسة الجيش بدأت بءستخدام مصطلح ، وقءل ”سالح األنفءق“بءستخدامه كبديل عن 

 ، بداًل من الجنءح الاسكري للحركة.”حمءس
هو المصطلح الذي بدأت قيءدة ” جيش حمءس“الابري، فقد أفيد أن ” والال“ب مء ذكر موقع وحس

الجيش بءستخدامه، والفصءئل الفلسطينية المسلحة تستاد لليوم التءلي الستكمءل بنء  الجدابر تحت 
ت الحوامء“ي إلحبءط األنفءق، وإحدى هذه االستادادات تشمل تازيز القوة الاسكرية من خالل األبرض

 التي يجري تطويرهء أو تهريبهء وتهريب قطع الغيءبر لهء.” الصغيرة
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، وقد جء  ”جيش حمءس“المنءقشءت الاملية في جيش االحتالل تتحدث عن “وقءل الموقع الابري إن 
لية وتنظيم القوات، وفًقء أللوية وكتءئب، وخدمة نظءمية دائمة واحتيءطية، هذا المفهوم بسبب تغير هيك

يز على أسءس التطوير المحلي والتهريب، هذه الاوامل تنضم إلى الخدمة والاقيدة وعملية التاز 
 ”.القتءلية وعملية صنع القرابر في المنظمة

كلف بضاة آالف من الشواكل، التي ت” الحوامة البسيطة“وأضءفت المصءدبر التي تحدثت للموقع أن 
ءس الاسكرية، وتدعم جهود جمع حت أداة تدعم عمليءت حموالتي تارض للبيع على اإلنترنت، أصب

 ”.إلقء  المتفجرات“المالومءت، وأيًضء مهءجمة القوات من خالل 
وأكدت المصءدبر أن اليوم التءلي من نهءية بنء  الجدابر التحت أبرضي يقترب بخطوات كبيرة، وأن 

ل يفهم هذا جيًدا، ويهيئ طرًقء متنوعة وماقدة للامل في الجو وعلى البر، من أج” جيش حمءس“
وشددت على ضروبرة االستاداد للحظة التي تخترق فيهء الاشرات من  هضم التهديد المتزايد.

الحوامءت من قطءع غزة الحدود، وتتجه إلى البلدات اإلسرائيلية القريبة من الحدود، وفي الوقت 
بإطالق وابل من الصوابريخ لجال اعتراضهء صعًبء على أنظمة الدفءع ” جيش حمءس“ه، سيقوم نفس

 لقوات الجوية اإلسرائيلية.ل
 10/7/2019، لندن، القدس العرعي

 
 موقع عبري: طائرات حماس الُمسيرة ُترعب الجيش اإلسرائيلي بأي حرب قادمة .8

 الل، بءت يخشى من الطءئرات الُمسّيرة لدىكشف موقع عبري، النقءب عن أن الجيش االحت: النءصرة
ومءت الدفءع الجوي اإلسرائيلية ومهءجمة قواته في شل منظ بإمكءنهءالمقءومة الفلسطينية، والتي 

 الامق اإلسرائيلي.
وفي تقرير مطّول استارض موقع "والال" اإلخبءبري الابري، خطوبرة الطءئرات الُمسيرة لدى المقءومة 

 ل إن "حمءس" تساى بشكل دؤوب لتحسينهء وتطويرهء.الفلسطينية، التي قء
تءبع جنود الجيش اإلسرائيلي عدًدا من  ،2016براير وأشءبر في هذا الصدد إلى أنه في شبءط/ف

الطءئرات بدون طيءبر في قطءع غزة والتي ياتقد أنهء كءنت محملة بءلقذائف الصءبروخية، قبل أن 
لم ياطي جيش االحتالل أهمية لتلك الطءئرات تختفي في عمق األبرض الفلسطينية، وفي حينه 
لجيش اإلسرائيلي عدم اهتمءمهم كون االعتقءد أنهء الصغيرة المسيرة حيث بربر قءدة عسكريون في ا

 كءنت تحمل فقط كءميرات وليس أسلحة.
 9/7/2019، قدس برس
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 : المقاومة ُتعّد لدخول المستوطنات!"األخبار" .9
اشتغءلهء على تطوير قدبراتهء، مجتهدًة في الترتيب  لمقءومةتواصل ا: قءسم س. قءسم -فلسطين 

بدل أن ياطوا غزة جز ًا من سينء ، سنأخذ «. »صفقة القرن »لمستقبل مغءير تمءمًء لمء تتطّلع إليه 
في أي حرب مقبلة، »، جءزمًء بأنه «األخبءبر»يؤكد قءئد في المقءومة لـ«. نحن مستوطنءت غالف غزة

«. عءت خلف خطوط الادو، والسيطرة على تلك المستوطنءتول مجمو توقع دخعلى الادو أن ي
للضفءدع البشرية في أّي حرب مقبلة دوبر مهم جدًا، »مفءجآٌت ال تنحصر بءلبّر فقط، بل سيكون 

 «.بادمء تطوبر أداؤهم وعملهم ونوعية األسلحة التي يمتلكونهء
، مقءبرنًة بهء، نزبرًا يسيرًا ممء قد المءضي بر/ مءيوهذه السينءبريوات، تبدو جولة التصايد األخيرة في أيء

يواجهه الادو مستقباًل، خصوصًء أن الجولة المذكوبرة فضحت نقءط الضاف اإلسرائيلية، التي 
استوعبتهء المقءومة جيدًا، من أجل برفع مستوى استغاللهء في قءدم األيءم. إذ تبينت مثاًل إمكءنية 

تهداف جنود الادو مبءشرة عبر إلقء  قنءبل عليهم كذلك اسءشرة، و استهداف منظومة القبة الحديدية مب
التي تملكهء المقءومة، والتي أدخلتهء إلى الامل من دون مارفة االستخبءبرات « الدبرونز»من طءئرات 

 اإلسرائيلية بوجودهء مسبقًء.
 10/7/2019، األخبار، بيروت

 
 المقبلةفي المواجهة دراتها مستوى قإلى الرفع من  تسعى المقاومة/حزيران: دروس جولة أيار .10

من بين أكثر الدبروس المستخلصة داللًة، من جولة أيءبر التي استمّرت : قءسم س. قءسم -فلسطين 
سءعة، تبرز القدبرة على تخّطي القبة الحديدية، بل واستهدافهء مبءشرة في باض األمءكن، علمًء  48

في مستوطنءت غالف غزة  نظومءتسباة م منظومة قبة يمتلكهء( 14أن االحتالل نشر )من أصل 
اآلتية: زيكيم، سديروت، نءحل عوز، بريعيم، كيسوفيم، تسوحءبر، وحوليت )تتركز المنظومءت البءقية 
في الجبهة الشمءلية، على الحدود مع لبنءن وسوبريء(. وفقًء لحصءد المقءومة، ُأطلق خالل الجولة 

منهء فقط، بينمء  %30اعتراض في « بةالق»حت صءبروخ بءتجءه مستوطنءت الادو، نج 700األخيرة 
صءبروخًء ُأطلقت بءتجءه المستوطنءت،  690قءل الجيش اإلسرائيلي على موقاه الرسمي إنه من أصل 

 90»، فإن «يدياوت أحرونوت»صءبروخًء. وعحسب صحيفة  240في التصدي لـ« القبة»نجحت 
صءبروخ في أمءكن  400 نمء سقطصءبروخًء نجحت في استهداف أمءكن سكنية داخل إسرائيل، بي

 «.مفتوحة
في حءلة إطالق »خالل التصايد، فلوحظ أنه « القبة»هذه األبرقءم دفات المقءومة إلى دبراسة أدا  

القذائف من منءطق قريبة من الحءفة )حدود غزة(، هنءك ضاف في التصدي. وفي حءلة إطالق 
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«. قبة الحديديةأدا  الضاف في صوابريخ(، هنءك أيضًء  10برشقءت صءبروخية كثيفة )أكثر من 
حءل استهداف مواقع عسكرية بحتة أو حسءسة، فإن القبة ُتفّال، في حين أنهء ال »وتبين أنه في 

ُتفّال في حءل استهداف الكيبوتسءت واألبراضي الزبراعية عندمء يكون موقع سقوط الصءبروخ أبرضًء 
يًء، مفءدهء أنه لمنع ميدان ء مسبقءً كذلك، َثبتت لدى المقءومة خالصة كءنت قد ترجمته«. مفتوحة

اعتراض الصوابريخ البايدة المدى، وللتغلب عليهء )القبة الحديدية(، يجب إطالق برشقءت صءبروخية »
زّخءت كثيفة جدًا من »التكتيك الجديد اعتمد على إطالق «. دقءئق 5متتءلية بمدة زمنية ال تزيد على 

تجءه هدف واحد، وإطالق برشقتين دة، وعءة الواحالصوابريخ تصل إلى عشرات الصوابريخ في الرشق
، بهدف إتءحة هروب صءبروخ أو اثنين وسقوطهمء على األمءكن «كثيفتين لهدفين نقطويين فقط

السكنية. وهذا مء اناكس في عدد اإلصءبءت وحجم األضرابر التي سّببتهء صوابريخ المقءومة في المدن 
من بين أكثر و  آخرون بجروح. 155ب ين وأصيمستوطن 6والمستوطنءت اإلسرائيلية، حيث ُقتل 

 الدبروس المستخلصة داللًة، تبرز القدبرة على تخّطي القبة الحديدية
ميدانيًء، أظهرت المقءومة أيضًء جرأتهء وإمكءنءتهء، بءستهداف آليءت الادو المنتشرة على حدود قطءع 

على حدود  «إشزبريت»ن نوع المضءدة للدبروع، التي أصءبت سيءبرة وآلية م« كوبرنيت»غزة بصوابريخ 
القطءع، إضءفة إلى محءولة المقءومين استهداف مدبرعة جوًا. وفي هذا اإلطءبر، كتب أليكس فيشمءن 

حمءس حءولت تدمير مركبة عسكرية تقّل »( أن 17/5/2019« )يدياوت أحرونوت»في صحيفة 
ض أن المفتر  وكءن منجنودًا بإطالق صءبروخ من طءئرة عمودية، كءن الصءبروخ مجهزًا برأس حرعي، 

«. يتمكن من اختراق أنواع المدبرعءت التي يمتلكهء الجيش اإلسرائيلي، لكن الصءبروخ أخطأ هدفه
الحوامة المحملة بءلصءبروخ لم تستهدف المدبرعءت فقط، بل كءن هدفهء »وأضءف فيشمءن أن 

ية حول ستخبءبر استهداف بطءبريءت القبة الحديدية، وحمءس استخدمت الحوامءت لجمع المالومءت اال
 «.تحركءت جيش االحتالل ووضاهء في مرمى أهداف الهءون 

حءليًء، ال توفر المقءومة الفلسطينية في غزة جهدًا أو منفذًا لتطوبر قدبراتهء. عمليءت نقل السالح ال 
تزال مستمرة، على برغم الحصءبر اإلسرائيلي والمصري، فيمء لم يتوقف عمل وحدات التصنيع مطلقًء. 

على سينء  واستهداف التنظيم اإلبرهءبي لنءقلي السالح إلى « داعش»ة ال سيطر تأثر بفصحيح أنه 
مء فاله التنظيم لم »غزة، لكن المقءومة الفلسطينية برّدت على ذلك بتنفيذ عمليءت أمنية، خءصة أن 

، «تستطع إسرائيل إيقءفه، لذا كءن مطلوعًء ضرعهم واستهدافهم، ألن مء فالوه أّثر بامل المقءومة
 القيءدي في المقءومة نفسه. مء يقولبحسب 

 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             4982 العدد:             7/10/2019 رععا أل ا التاريخ:  

                                    

 ساعة 48الخسائر اإلسرائيلية في 
جريحًء للادو في جولة التصايد األخيرة، وقّدبرت  155قتلى و 6أحصت المقءومة الفلسطينية سقوط 

مليون دوالبر(، وتكلفة  25مليون شيكل )قرابة  90تكلفة اليوم الواحد من القتءل بءلنسبة إلى إسرائيل بـ
ماليين شيكل )قرابة مليون  3.5البرية والوحدات الخءصة واالستخبءبرات بأكثر من قوات مل الع

مليون شيكل )نحو  60دوالبر(. كذلك قّدبرت الخسءئر اإلسرائيلية بسبب وقف ضّخ الغءز الطبياي بـ
ء صءبروخ، فتبلغ تكلفة صءبروخه 800مليون دوالبر(. أمء القبة الحديدية، التي أطلقت أكثر من  17
إلى أكثر « F15»كثر من مئة ألف دوالبر، فيمء تصل تكلفة سءعة الطيران لمقءتلة من طراز احد أالو 

آالف دوالبر، فيمء تزيد تكلفة سءعة  9إلى أكثر من « F16»ألف دوالبر، ولمقءتلة من طراز  22من 
يمء بر، فف دوالآال 3آالف دوالبر. وترعو تكلفة قذيفة الدبءبة الواحدة على  5طءئرات االستطالع على 

 دوالبرًا( لكل كيلو متر واحد. 84شيكل ) 300تبلغ تكلفة نقل دبءبة الميركءفء 
 10/7/2019، األخبار، بيروت

 
 مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين خالل زيارة مفاجئة للقاهرة أبو :"القدس" .11

قد  القيءدي في حركة حمءس د. موسى ابو مرزوق  أنعلمت "القدس" من مصءدبر خءصة  :القءهرة
ولم تفصح المصءدبر  مصريين،القءهرة في زيءبرة مفءجئة التقى خاللهء مسؤولين  إلى أمسء  صل مسو 

 المالومءت.عن مزيد من 
 9/7/2019، القدس، القدس

 
 "صفقة القرن "وفد حماس إلى موسكو األسبوع المقبل لمناقشة المصالحة و .12

« حمءس»من حركة وفد  زيءبرةأن ترتيبءت تجري ل« الشرق األوسط»علمت : برائد جبر -موسكو
برئءسة نءئب برئيس المكتب السيءسي للحركة موسى أبو مرزوق، األسبوع المقبل، إلى موسكو، حيث 
من المنتظر عقد جلسة مبءحثءت مع وزير الخءبرجية سيرغي الفروف وعدد من المسؤولين في 

 الخءبرجية الروسية.
وتستمر ثالثة أيءم. وقءل إن الملفءت  لمقبلنين ا، أن الزيءبرة تبدأ االث«الشرق األوسط»وأكد مصدبر لـ

األسءسية المطروحة تتمحوبر على الصايد السيءسي حول الوضع الحءلي باد وبرشة المنءمة، والنشءط 
، في حين ينتظر أن يركز الطرفءن في الشأن الفلسطيني الداخلي «صفقة القرن »األميركي المتالق بـ

ية، والوسءطة التي تقوم بهء مصر إلنجءح هذه لسطينة الفعلى تطوبرات الموقف حول جهود المصءلح
 الجهود.
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ولفت المصدبر إلى أن االتفءق على ترتيب الزيءبرة تم قبل عقد وبرشة البحرين، وجرى التفءهم على أن 
تكون بادهء مبءشرة. ولم يستباد أن يتطرق البحث إلى اقتراح بترتيب عقد لقء  فلسطيني موسع جديد 

في وقت سءبق استادادهء الستضءفة لقء  موسع، لكنهء اشترطت  أبدت موسكوفي موسكو. وكءنت 
لذلك، توافر الرغبة لدى الفصءئل الفلسطينية لتجءوز الملفءت الخالفية وتقريب وجهءت النظر في 

 القضءيء األسءسية المطروحة.
 10/7/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 ريةصلة الهجمات في سو نتنياهو يهدد بهجوم ضد إيران وموا .13

وجه برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، تهديدا مبءشرا بشن هجوم جوي في إيران، إلى 
جءنب مواصلة الهجمءت ضد المواقع اإليرانية في سوبرية. وجء  ذلك خالل زيءبرة لقءعدة سالح الجو 

ش اإلسرائيلي اسم "، التي يطلق الجيF 35في "نيفءطيم"، اليوم الثالثء ، وتفقد خاللهء سرب طءئرات "
 "أدير"، أي "عظيم"، باد إدخءل أجهزة إضءفية عليهء.

وقءل نتنيءهو إن "إيران تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل. يجب أن تتذكر إيران أن هذه الطءئرات تستطيع 
 أن تصل إلى كل مكءن في الشرق األوسط، وأيضء إلى إيران وعكل تأكيد إلى سوبرية أيضء".

دا في قءعدة سالح الجو. أبرى جميع منظومءت األسلحة لة تفقدية مثيرة جأضءف أنه "أجري جو و 
 ".F-35وطءئراتنء. ومن خلفي تقف طءئرة "الاظيم", الـ

وحسب بيءن صءدبر عن مكتبه، عقد نتنيءهو جلسة أمنية، شءبرك فيهء برئيس أبركءن الجيش 
 طيم".ون في قءعدة "نيفءنوبركين، والمسؤول اإلسرائيلي، أفيف كوخءفي، وقءئد سالح الجو، عميكءم

 9/7/2019، 48عرب 
 

 مسؤول إسرائيلي سابق: التسوية ال تعيد األسرى بغزة .14
قءل المنسق لشؤون األسرى والمفقودين في مكتب برئيس الحكومة اإلسرائيلية السءبق، ليئوبر لوتءن، 

غزة لن تتم لمحتجزين في قطءع يوم أمس اإلثنين، إن "المواطنين اإلسرائيليين وجثتي الجنديين ا
وأضءف لوتءن أن الحكومة تضلل الجمهوبر وتخلق  تهم في إطءبر تسوية مع حركة حمءس".استاءد

انطبءعء كهذا. وقءل إن "القول إننء سنايد جنودنء عندمء تكون هنءك تسوية مع حركة حمءس هو 
 تضليل. فذلك لن يحدث أبدا".
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ل إلى اتفءق بموجبه تءن إنه يجب التوصابر غولدين، قءل لو وفي حديثه في منءسبة تتصل بءلجندي هد
وتءبع أنه من المتوقع أن تامل القيءدة  تتم استاءدة األسرى اإلسرائيليين وجثث الجنود. على حد قوله.

 على استاءدتهم في إطءبر اتفءق، إذا لم تكن لديهء المقدبرة على تفايل قوة عسكرية الستاءدتهم.
ق سراح الجندي اإلسرائيلي، غلاءد ثلمء حصل لدى إطالعن "اتفءق سيئ" م وعحسبه، فإنه ال يتحدث

شءليط، وإنمء عن "اتفءق من موقع قوة"، مضيفء أنه "من أجل الوصول إلى هذه النقطة، فإن الزمن ال 
 يامل لصءلحنء".

وعحسب صحيفة "هآبرتس" فإن تصريحءت لوتءن تتمءشى مع موقف جهءز األمن، حيث نقلت عن 
تلى واألسرى هي قضية لن يتم الوصول إليهء بءلتسوية "مسألة الجنود القي الجهءز قوله إن مسؤول ف

 ومقءبل مسءعدات إنسءنية".
وقءل أيضء إن "المواطنين اإلسرائيليين وجثث الجنود المحتجزين في قطءع غزة من قبل حركة حمءس 

وتطلق سراح دة جثث فلسطينيين ستتم استاءدتهم فقط كجز  من صفقة منفصلة تقوم فيه إسرائيل بإعء
وتءبع المسؤول األمني اإلسرائيلي أن "حمءس لن تكسر هذه الماءدلة"، مضيفء أن "ذلك مء  أسرى".

يدفع عنءصرهء لتنفيذ عمليءت، فهم يارفون أن مء يايدهم هو صفقة، وهذا مهم لحركة حمءس 
لفلسطينيين. ر )طءبو( في وسط اوتءبع أن "هذا الموضوع هو بمثءبة خط أحم وللجمهوبر الفلسطيني".

اتخءذ قرابر إذا كنء نريد صفقة أم ال، ولكن ال يمكن استاءدة القتلى واألسرى مقءبل منشأة لتحلية يمكن 
 الميءه".

 9/7/2019، 48عرب 
 

 تحقيق حول عملية حزما بالقدس: جنود االحتالل لم يتخذوا احتياطات أمان .15

هس قرب مدخل الل حول عملية الدي أجراه جيش االحتكشف تحقيق داخل: الرأي –القدس المحتلة 
بلدة حزمء بءلقدس، أن جنود االحتالل تصرفوا بشكل غير آمن ولم يتخذوا اإلجرا ات والخطوات 

 المطلوعة لتأمين أنفسهم من الخطر.
وذكرت صحيفة "هآبرتس" الابرية، أن نتءئج التحقيق بءلاملية أظهرت أن القوة وصلت المنطقة بدون 

 في التاءمل مع الحءدث لادم توقاهم إمكءنية دهسهم.، كمء أنهم فشلوا م احتيءطءت األمءنأخذه
ويظهر التحقيق، أن الجنود تلقوا بالًغء عن وجود إلقء  حجءبرة في المنطقة، ووصلوا للمكءن ولم يجدوا 

بة خمسة شيًئء، وعاد ذلك كءن السءئق في المنطقة وحين برصدهم توّجه نحوهم مسرًعء مء تسبب بإصء
قوع الهجوم أبلغ الضءبط عن تارضهم للدهس، وعن نوع السيءبرة واتجءه مغءدبرتهء بر و وفو  منهم.
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للمنطقة، وخالل عمليءت التفتيش تم اعتقءل المنفذ ووالده، وكءنت السيءبرة التي بحوزتهم قد تارضت 
 لضربر في منطقة المصبءح األمءمي.

كءنت بحوزتهم،  ادات الحمءية التيمحقق هو استخدام مووفًقء للتحقيق، فإن مء أنقذ الجنود من موت 
 بءلرغم من تحذيرهم ليومين من السينءبريوهءت المتوقاة إلمكءنية تارضهم لاملية بءلمكءن.

وكءن خمسة جنود من جيش االحتالل أصيبوا مسء  السبت المءضي، في عملية دهس قرب حءجز 
 .فلسطيني جرا  ذلك ش االحتالل اعتقءلبقرية "حزمء" شمءلي القدس المحتلة، فيمء أعلن جي

 9/7/2019، الفلسطينية لإلعالم الرأيوكالة 
 

 2000شابًا في  13عن مقتل  48فلسطينيي لباراك يدرس االعتذار  .16
تل أبيب: كشفت مصءدبر مقرعة من إيهود بءبراك، برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي األسبق، أنه يدبرس بجدية 

شءبًء منهم برصءص الشرطة  13ن قتل عتذابر ع(، بءال48لسطينيي أن يتوجه إلى المواطنين الارب )ف
 التي وقات في عهده. 2000خالل أحداث أكتوعر )تشرين األول( 

وقءلت هذه المصءدبر إن مء يخشءه بءبراك، هو أال ُيفهم كمء يجب، فيحسب الارب أنه ياتذبر في سبيل 
قة تبين أنه صءدق، الحصول على أصواتهم في االنتخءبءت المقبلة. وهو يريد أن يطرح اعتذابره بطري

قتل الشبءن  وأنه يرى في الارب مواطنين كءملي الحقوق، ويؤيد تحقيق المسءواة كءملة لهم، وياتبر
 «.خطأ فءحشًء يجب أال يتكربر»برصءص الشرطة 

 10/7/2019، ، لندناألوسطالشرق 
 

 يزنكوت: الوضع في الشرق األوسط يمثل فرصة للحّد من نشاطات إيرانإ .17
قءل غءدي آيزنكوت برئيس أبركءن الجيش اإلسرائيلي السءبق، اليوم الثالثء ،  :مة خءصةترج-برام هللا 

األوسط يمثل فرصة للحد من تهديد الميلشيءت الشيعية المدعومة من إيران إن الوضع في الشرق 
 ضد إسرائيل.

ات اليونيفل لحرب لبنءن الثءنية، أن يتم تمديد عمل قو  13واقترح ايزينكوت في مقءلة بمنءسب الذكرى 
االستقرابر، الجنود الذين يخدمون فيهء كجز  من الجهود المبذولة لتحسين األممية الدولية، وزيءدة عدد 

 والحد من نشءط حزب هللا، والضغط على إيران إلزالة مستشءبريهء وقواتهء من سوبريء ولبنءن.
الجبهة الداخلية أثنء   وياترف آيزنكوت كمء نقل عنه موقع هآبرتس، بأن إطالق آالف الصوابريخ على

توى استاداد ئيلي، وآثر تسءؤالت جدية حول مسالحرب على لبنءن أثءبر صدمة في المجتمع اإلسرا
 الجيش عند اندالع الحرب.
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وقءل "إن االنتقءد أدى إلى إعءدة تنظيم وحدات الجيش، وتغيير التركيز على تخصيص موابرد 
 حزب هللا، وتحديث الدفءع عن الجبهة الداخلية".المخءبرات، وتحسين االستاداد لحملة أخرى ضد 

س فرع عمليءت هيئة األبركءن تحت برئءسة وكءن آيزنكوت يتولى خالل حرب لبنءن الثءنية، منصب برئي
داني حءلوتس، وعلى مر السنين تولى خطة الدفءع حول انجءزات الحرب على الرغم من أنه كءن 

رض في عدة مرات مواقف مختلفة عن مواقف أحد من وجهوا انتقءدات للجيش خالل الحرب وع
 برؤسءئه خالل الحرب.

، لكن القدبرات الدفءعية 2006الصءبروخية منذ عءم وأكد آيزنكوت أن حزب هللا زاد من ترسءنته 
والهجومية للجيش اإلسرائيلي تحّسنت هي األخرى بشكل كبير في حءل جرى سينءبريو حرب أخرى 

 ح يتمتع بمزايء كبيرة في الحرب االستخبءبراتية والجوية والبرية.في لبنءن. مشيًرا إلى أن الجيش أصب
م الجيش اللبنءني، بمء في ذلك الواليءت المتحدة وفرنسء، وهذا وياتقد آيزنكوت أن الدول الغرعية تدع

يسءهم في منع تهريب األسلحة من سوبريء إلى حزب هللا وتوسيع أنشطته في جنوب لبنءن، في 
الحدود اإلسرائيلية ونهر الليطءني. داعًيء المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المنطقة الواقاة بين 
 هء في جنوب البالد وتحمل المسؤولية الكءملة عمء يحدث هنءك.اللبنءنية لتازيز سيءدت

وقءل "إن الضغط الدولي على إيران بسبب النزاع حول الصفقة النووية يخلق فرصة للضغط على 
سوبريء والمستشءبرين الاسكريين اإليرانيين الذين ياملون إلى جءنب أعضء   النظءم لسحب قواته من

لى أن وضع حزب هللا وإيران في لبنءن قد يضاف إذا زادت الواليءت حزب هللا في لبنءن". مشيًرا إ
 المتحدة من جهودهء في المنطقة.

 9/7/2019، القدس، القدس
 

 يجددون االحتجاج "إسرائيل"الفالشا في  .18
جدد اليهود اإلثيوعيون المهءجرون إلى إسرائيل )الفالشء(، مظءهرات االحتجءج، أمس وأول  تل أبيب:

أبيب وعدة مواقع أخرى، مطءلبين بءلتحقيق األكثر جدية مع ضءبط الشرطة الذي  من أمس، في تل
 قتل ابنهم الشءب، سلومون تءكء، بءلرصءص، ومطءلبين بتغيير السيءسة الانصرية ضدهم.

مسء  االثنين، نحو ألف متظءهر، غءلبيتهم من النسء  اإلثيوعيءت، وماهم  ي تل أبيب،وقد تجمع ف
د اليسءبريين المتضءمنين، واضطرت الشرطة إلى إغالق عدد من الشوابرع في بضع عشرات من اليهو 

المدينة. كمء تظءهر يهود إثيوعيون أيضء في عسقالن، وفي نتءنيء، وأغلقوا أحد شوابرع المدينة، وقءمت 
 الشرطة بإخالئهم من المكءن.
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يتح تكفء والقدس الغرعية وفي يوم أمس الثالثء ، عءدوا للتظءهر في المواقع نفسهء وكذلك في كل من ب
لن »وعئر السبع وحيفء وغيرهء. وقءمت الشرطة بنشر قوات كبيرة على المحءوبر الرئيسية، وأكدت أنهء 

 «.ءصر الشرطة والمواطنين والممتلكءتتسمح بمظءهرات عنيفة وعمحءوالت االعتدا  على عن
أيءم( إكرامء  7ترة الحداد )وكءن ذوو الشءب القتيل قد طلبوا وقف المظءهرات إلى حين انتهء  ف

للميت. وعءنتهء  المدة عءدوا وطلبوا من الشبءب التظءهر ولكن بال عنف. وقءلوا إن المظءهرات لن 
 أن اإلثيوعيين أيضء بشر وحيءة أوالدهم غءلية عليهم.تايد لهم ابنهم ولكنهء ضروبرية لتفهم الشرطة ب

طة في وزابرة القضء ، أمس، عن تبني برواية من جهة ثءنية، أعلن قسم التحقيقءت مع أفراد الشر 
الضءبط المشبوه بءلقتل. وقءل إن الفحوصءت الشءملة أظهرت أن هذا الضءبط، اعترف بأنه عندمء 

برتدت الرصءصة نحو الشءب وقتلته. وقد قءم الضءبط بإعءدة أطلق النءبر وجه السالح نحو األبرض، فء
 سري، تحت حراسة مشددة. تمثيل الجريمة في سءعءت الليل المتأخرة، بشكل

وقد لوحظ أن قيءدة الشرطة تساى السترضء  اإلثيوعيين والتخفيف من حدة غضبهم. فقءل وزير 
مة على أفراد الشرطة الذين يلجؤون األمن الداخلي، جلاءد ابردان، إنه يجب فرض عقوعءت أشد صرا

 مكءن له بتءتء في شرطيًء يتصرف بانف ال»إلى تصرف عنيف أو عنصري ال داعي له. وقءل إن 
صفوف الشرطة، ولن نتهءون البتة مع أي شرطي يتضح أنه كءن ضءلاء في عمل عنيف أو تصرف 

 «.على خلفية عنصرية
 10/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ون األقصىوطنين يقتحمعشرات المست .19

قصى اقتحم عشرات المستوطنين، صبءح اليوم الثالثء ، بءحءت المسجد األ: الرأي –القدس المحتلة 
وقءلت مصءدبر مقدسية  المبءبرك من جهة بءب المغءبرعة بحراسة من قوات وشرطة االحتالل الخءصة.
فزازية في بءحءته، وتلقوا إن المستوطنين اقتحموا األقصى على شكل مجموعءت، ونفذوا جوالت است

 شروحءت من حءخءمءت عن "الهيكل" المزعوم.
 9/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مستوطنون يستولون على مبنى في القدس ومحالت بالخليل .20

شقق سكنية في  5"األيءم"، وفء: اقتحمت قوات من الشرطة اإلسرائيلية مبنى ضخمًء من  -محءفظءت 
 ء يستاد مستوطنون لوضع اليد على المبنى.ءلقدس الشرقية المحتلة، فيمحي الصوانة ب
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إلى المبنى يرافقهء عدد من المستوطنين اإلسرائيليين ووصلت قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية 
 الذين دخلوه بزعم أنهم اشتروه من شركة بروسية.

ال  باض محتويءته، ثم طلبت وسمحت الشرطة اإلسرائيلية بداية للمستوطنين بدخول المبنى وإخ
 رطة.منهم مغءدبرته ليبقى تحت سيطرة الش

مءعي: إنه اقترض مبلغًء كبيرًا من المءل من مجموعة وقءل مءلك المبنى، عبر شبكءت التواصل االجت
بروسية، وإنه عندمء أخفق في تسديد قرضه قءمت المجموعة الروسية بوضع اليد على المبنى الذي 

 يقع بملكيته.
محلية قءلت: إن المجموعة الروسية قءمت ببيع المبنى إلى جمعية "عطيرت كوهءنيم"  مصءدبرولكن 

التي استولت في السنوات المءضية على عدة ممتلكءت قريبة، وأقءمت  االستيطءنية اإلسرائيلية
 وحدة استيطءنية بدعم من الثري اليهودي األميركي إيرفينغ موسكوفتش. 24مشروعًء استيطءنيًء من 

 م يتضح دوبر مءلك المبنى في ترسي الاقءبر على الجمعية االستيطءنية اإلسرائيلية.لو 
مواطنين المقدسيين إثر تكرابر حوادث تسريب عقءبرات إلى جهءت وعمت أجوا  من الغضب أوسءط ال
ويتواجد عدد من عنءصر الجمعية االستيطءنية على مقرعة من  استيطءنية إسرائيلية بطرق مختلفة.

 وقءل عنءصر من الجمعية: إنهم تمكنوا من شرا  المبنى. تادادًا لوضع اليد عليه.المبنى اس
ة الميدانية لشبءب ضد االستيطءن مجموعة من المستوطنين تقتحم وفي الخليل، شءهد فريق المتءبا

أحد المحالت التجءبرية في منطقة سوق الحدادين المغلق بأوامر عسكرية، والذي يقع بين منطقة بءب 
وقنطرة الحمءم، علمًء أن تلك المنطقة مازولة تمءمًء ومغلقة بءلسيءج من جميع الجهءت  الخءن

 وأصحءب المحالت من الوصول إليهء. واالحتالل يمنع الاءئالت
 9/7/2019، األيام، رام هللا

 
 في غزة 2019طفال في النصف األول من  16استشهاد  .21

ات االحتالل ق اإلنسءن، اليوم الثالثء ، أن قو أظهرت إحصءئية لمركز الميزان لحقو : الرأي –غزة 
 غزة لوحده. في قطءع 2019طفال خالل النصف األول من عءم  16اإلسرائيلي قتلت 

طفال، غءلبيتهم الاظمى خالل مشءبركتهم في  1,233وأوضحت اإلحصءئية، أن االحتالل أصءب 
في ذات نفس ت االحتالل واعتقلت قوا مسيرات الاودة وكسر الحصءبر على طول حدود قطءع غزة.

 طفال تم إطالق سراح غءلبيتهم فيمء باد. 17الفترة، 
وأشءبر  ى مدابرس ومراكز صحية فلسطينية في قطءع غزة.حءلة اعتدا  عل 17كمء سجل التقرير 

المركز إلى أن االحتالل واصل انتهءكءته المنظمة بحق الفلسطينيين وال سيمء ضد األطفءل في 
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وق األطفءل التي وقع عليهء االحتالل. مشيرا لتصءعد استهداف وقتل األطفءل اختراق التفءقيءت حق
 ًة بنفس الفترة من الاءم السءبق.مقءبرن 2019خالل النصف األول من عءم 

 9/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 أسير من غزة يخضع ألطول محاكمة في تاريخ الحركة األسيرة .22
والمحربرين، صبءح اليوم الثالثء ، بأن األسير المهندس  شؤون األسرى أفءدت هيئة : الرأي –غزة 

، خالل 2016عءم  اعتقءلهجلسة محءكمة وذلك منذ  124 خضع لـمحمد خليل الحلبي من قطءع غزة، 
وأضحت الهيئة أن سلسلة الجلسءت التي خضع لهء األسير الحلبي،  تنقله على مابر بيت حءنون.
قضءئي اإلسرائيلي لجهءز الشءبءك، حيث ال يوجد هنءك أي تهم بحقه وال تكشف مدى تبعية الجهءز ال

لهء من الصحة  أسءسال  اتهءمالممءطلة بإعداد الئحة  من خالل االحتالل أجهزة، وتحءول اعترافءت
 لمحءكمته عليهء.

وإنهء  وعينت الهيئة أن محءكمة الحلبي تاتبر أطول المحءكمءت في تءبريخ الحركة الفلسطينية األسيرة،
وتجءوز واضح لكل مكونءت القضء   استهتءبر، وفيهء أخالقيةتندبرج ضمن الجرائم الال إنسءنية والال 

 والاءلمي.الدولي 
 9/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 األسير المحّرر أمير مخول لـ"العرعي الجديد": أسعى إلبراز حياة االعتقال .23
مءيو/أيءبر المءضي،  5ى تحرير األسير أمير مخول في ن شهرين علمّر أكثر م: حيفء ــ نءهد دبرعءس

باد إدانته بءلتاءون مع "حزب هللا". مخول الذي باد قضءئه تسع سنوات في الماتقالت اإلسرائيلية، 
بدأ مسيرته السيءسية والنضءلية في الحركة الطالبية للداخل الفلسطيني أوائل الثمءنينيءت من القرن 

مجءل المجتمع المدني وعنء  جمعيءت أهلية فلسطينية في الداخل. شغل حتى  المءضي، نشط في
معية "اتجءه"، ثم بءت أول برئيس للجنة الحريءت في لجنة اعتقءله ودخوله السجن منصب مدير عءم ج

المتءباة لفلسطينيي الداخل. وكءنت له صفة استشءبرية خءصة في األمم المتحدة. وتلقى مخول آالف 
لمتضءمنين ماه في الاءلم التي أبرسلت إلى منزله ولم يرهء خالل فترة أسره، كمء يواصل الرسءئل من ا

 .استقبءل المهنئين بتحريره
باد مناه من مغءدبرة البالد، ولّفق له االحتالل تهمًء أمنية بءالتصءل  2010اعُتقل أمير مخول عءم 

ءق سيءسة االحتالل في تلك بـ"حزب هللا" والتجسس لصءلحه. وجء  تلفيق الملف األمني في سي
وعين أفراد السنوات بتضييق الخنءق على النشطء  الفلسطينيين من الداخل، وتجريم أي اتصءل بينهم 
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 2011ينءير/كءنون الثءني  30وجمعيءت من الوطن الارعي. وأصدبرت المحكمة المركزية في حيفء في 
 مع وقف التنفيذ. سنوات، وسنة إضءفية 9حكمهء على مخول، بءلسجن الفالي مدة 

 تحدث مخول في منزله لـ"الارعي الجديد"، فقءل إن "أهم مء ينقصنء في الماتقل هو توسيع الهءمش
الموجود في داخل السجن، ألن الحرية هي الهدف األسءسي. وهذا الهءمش يتطلب أحيءنًء مارفة 
الحصول على حقوق ماينة. السّجءن ال يتاءمل مع الحقوق كحق بل يتاءمل ماهء كصالحية له. 
وهو سيد نفسه في السجن، حتى حين يذهب األسير ليرافع قءنونيًء ضد السجن في محكمة إدابرية، 

عمليًء ُيَاءّقب في السجن ألنه قّدم شكءوى ضده. األسير بحءجة دائمًء إلى التقليل من حءلة  لكنه
الحصءبر الموجود فيهء. وأهم مطلب في الصيف هو التخلص من الحر القءتل، فءألسرى يطءلبون 

 بءلتهوئة الماقولة وتوفير الميءه البءبردة في المرافق الاءمة".
ء يؤثر في حيءة األسير اليومية، مثل وصول الخبز في الوقت وأضءف أن "التفءصيل هي أهم م

المحدد صبءحًء، وأال تكون المواد الغذائية سيئة، بل نحءول إبرجءعهء حتى إحضءبر بديل عنهء، ويصل 
األمر إلى حّد تنظيم احتجءج أو إضراب. ومن التفءصيل هو عدم التأخر في إحضءبر برسءئل البريد، 

ت له الرسءئل ولم يستلمهء باد. الزيءبرات هي خط أحمر عند األسير، ألن األسير يالم أنه أبرسل
خصوصًء في التاءمل مع عءئالت األسرى. وعندمء نسمع عن إهءنة عءئلة في التفتيش، نتخذ إجرا  
احتجءجيء مثل إعءدة جمءعية لوجبءت الطاءم أو إغالق القسم، ونرفض الخروج إلى السءحة. والمحتل 

ية، حتى لو كنء ناءقب أنفسنء فيهء، لكن مردودهء سيءسي ولهء مفاول قوي، يخشى الخطوات الجمءع
 لقدبرتهء على إبرهءب السجءن".

 9/7/2019، العرعي الجديد، لندن
 

 دونمًا شرق الخليل 24مستوطنون يجرفون  .24
دونمء من األبراضي المحءذية لمء  24شرع مستوطنون بحمءية قوات االحتالل، اليوم الثالثء ، بتجريف 

مى مستوطنة "كريءت أبرعع" المقءمة على أبراضي وممتلكءت المواطنين شرق مدينة الخليل، جنوب تس
 الضفة الغرعية.

" اصطحبوا أبرععوقءل النءشط ضد االستيطءن عءبرف جءبر إن مستوطني مء تسمى مستوطنة "كريءت 
لمواطنين التي دونمء من أبراضي ا 24آليءتهم الثقيلة وشرعوا بحمءية من قوات االحتالل، بتجريف 

تاود ملكيتهء للمواطن عبد الصمد جءبر، وياملون على سرقتهء من خالل تسييجهء، بهدف توسيع 
  المستوطنة المذكوبرة.
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أصحءب األبرض قدموا عدة شكءوى في محءكم االحتالل ويملكون أوبراقء ثبوتية  أنوأضءف جءبر، 
 ملكيتهم لهء. ت"طءبو تركي"، وإخراج قيد فلسطيني، وأوبراقء إسرائيلية تثب

 9/7/2019، األيام، رام هللا
 

 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في النصف األول من العام الجاري  134"وفا":  .25
أكدت وكءلة األنبء  والمالومءت الفلسطينية 'وفء'، اليوم الثالثء ، أن االنتهءكءت اإلسرائيلية : برام هللا

شكل ملحوظ، حيث سجل في النصف األول من هذا عضد الصحفيين الفلسطينيين في تزايد مستمر و 
انتهءكء خالل شهر  16الفلسطينية المحتلة، بينهء  األبرضانتهءكء بحق الصحفيين في  134الاءم 

 حزيران المنصرم.
وتءبات أن إجمءلي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جرا  إطالق األعيرة المطءطية وقنءبل 

 2019-6-30لغءية  2019-1-1تارض للضرب واعتدا ات أخرى، منذ تءبريخ لالغءز المسيل للدموع وا
-30لغءية  2019-1-1وأشءبرت إلى أن عدد حءالت االعتقءل واالحتجءز منذ تءبريخ  مصءبء. 85بلغ 

حءلة، في حين بلغت حءالت االعتدا ات على المؤسسءت والمادات الصحفية  39بلغت  6-2019
 حءالت. 10

 9/7/2019، لومات الفلسطينية )وفا(عوكالة األنبا  والم
 

 ألف وثيقة ويعد إلطالق منصته الرقمية 70المتحف الفلسطيني يحتفي بأرشفة  .26
ألف وثيقة، ضمن مشروعه  70أعلن المتحف الفلسطيني، اليوم الثالثء ، عن انتهءئه من أبرشفة 

روع حتى منتصف آب ش"أبرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي"، واستاداده إلطالق المنصة الرقمية للم
 القءدم، وذلك خالل مؤتمر صحفي في المتحف الفلسطيني في بلدة بيرزيت شمءل مدينة برام هللا.

ويشكل هذا المشــروع أحــد أهــم المنصــءت الرقميــة للمتحــف الفلســطيني، حيــث يامــل المتحــف عــلى 
ــل للتحديــث بءســتمرابر، ويضــم مجموعــءت: صــوبر ببنــء  أبرشــيف برقمــي مفتــوح أمــءم الجمهــوبر، وقء

فوتوغرافيــة، وأبرشــيفءت وبرقيــة مختلفــة، ووثءئــق تءبريخيــة، وكتــب، وأفــالم، وتســجيالت صوتيــة، ومــواد 
 أخــرى مهــددة بءلضيــءع أو التلــف أو المصــءدبرة. توثق تءبريخ المجتمع الفلسطيني منذ بدايءت القرن 

 .2005التءسع عشر وحتى عءم 
ويهدف مشروع األبرشيف الرقمي إلى حمءية الموبروث التءبريخي الفلسطيني المارض للخطر 
والمحءفظة عليه، واعتمءد التوثيق الرقمي كأداة لمواجهة أية مخءطر أو تهديدات قد تتارض لهء 

ونشرهء، وتطوير مرجع لتءبريخ  الوثءئق أو القطع المختلفة، إضءفة إلى حفظ الذاكرة الجمعية وتوثيقهء
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فلسطين السيءسي واالجتمءعي والثقءفي، كمء يهدف إلى توفير مرجع مارفي للبءحثين والمهتمين 
والفنءنين وغيرهم، ليكون نواة ألبحءث أو مشءبريع فنية، وتازيز الوعي الاءم بأهمية موبروثنء البصري 

 والفوتوغرافي والمكتوب، وخءصة لدى األجيءل الجديدة.
 9/7/2019، أليام، رام هللاا

 
 في مسابقة دولية "إسرائيل"مناشدة رياضية فلسطينية لعدم تمثيل  .27

بريءضية  مشءبركة 48في مدينة حيفء داخل أبراضي « حراك شبءبي»النءصرة ـ وديع عواودة: استنكر 
 في تمثيل إسرائيل ضمن مسءبقة دولية. 48من فلسطينيي

نه أمس إنه باد أن استنفد جميع محءوالت التواصل مع ءك الشبءبي في حيفء ضمن بياوقءل الحر 
لكنهء تأبى أن  48الريءضية العبة الجمبءز حنين نصءبر من مدينة عرابة البطوف داخل أبراضي 

صوت أبنء  شابهء وصوت الحق، وهي حتى اآلن عءقدة الازم على المشءبركة بءسم  إلىتصغي 
 إسرائيل في مسءبقءت أوبروعء للقفز الاءلي.

 إلىتوجه إليهء عبر هذه الرسءلة األخيرة قبل سفرهء اليوم األبرعاء  بأن تاود »الحراك إنه  وقءل
«. أحضءن شابهء قبل أن يلفظهء، متسءئال مءذا ينفع اإلنسءن لو برعح الاءلم كله وخسر نفسه؟

 «.لم يفت األوان باد، برفضك المشءبركة سيحسب لك ال عليك»وأضءف 
م من بين مء تستخدمه الريءضة في تلميع صوبرتهء الدولية وال تتوانى دوأكد الحراك أن إسرائيل تستخ

للحظة واحدة في توظيفهء سيءسيًء خدمة لنظءمهء الفءشي. كمء تحءول جءهدة تصدير صوبرة حضءبرية 
الفرصة في توظيف أحالم الواعدين  -مء يمنحهء إيءه باضنء بوعي أو دون وعي –عنهء، مستخدمة 

 ."قتل حلمنء الفلسطيني بءلحرية يلاءلمية ف إلىبءلوصول 
 10/7/2019، القدس العرعي، لندن

 
 ي والية نيوجيرسي األميركيةففلسطيني قاضيًا للقضاة بمدينة باترسون  .28

أدى القءضي عبد المجيد عبد الهءدي، اليمين القءنونية قءضيء لقضءة مدينة بءترسون في والية 
 المنصب.هذا  إلىت المتحدة يصل ءنيوجيرسي األميركية، كأول فلسطيني في الوالي

وأمضى القءضي عبد الهءدي ابن بلدة دير دبوان شرقي مدينة برام هللا سنوات عدة مدعيء عءمء ثم 
 يصبح قءضيء للقضءة في مدينة بءترسون. أنسنوات قبل  5قءضيء للمدينة لمدة 

 9/7/2019، األيام، رام هللا
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 امة ويمضي نحو "هارفرد" األمريكيةعالجئ فلسطيني في لبنان يتفوق بالثانوية ال .29
نءل الالجئ الفلسطيني في لبنءن إسمءعيل بءسل عجءوي، المركز األول على : محمد شهءبي-بيروت 

مستوى الجنوب اللبنءني، والثءمن على مستوى لبنءن في االمتحءنءت الرسمية لشهءدة الثءنوية الاءمة 
 لفرع "علوم الحيءة".

، 2001ية "علمء" قضء  صفد )شمءل فلسطين المحتلة(، من مواليد عءم ر إسمءعيل، الذي ينحدبر من ق
يقطن في بلدة "العبءسية" في مدينة صوبر اللبنءنية، حيث أمضى دبراسته في مدبرسة "دير يءسين" 

 التءباة لوكءلة "األونروا" في مخيم "البص" )جنوعي المدينة(.
ن، وعليه وضات ُنصب عيني أن أكون ء"كفلسطينيين ناءني الكثير في لبن :والد إسمءعيل قءلو 

تلميًذا مجتهًدا، كي أثبت للجميع أنه برغم كل التضييقءت والصاوعءت، التي تمءبرس على 
 الفلسطينيين، إال أنه بإمكءننء أن ننجح وأن نحقق أعلى المراكز".

قدّم بهء تونوه إسمءعيل، إلى أن تفوقه الدبراسي خالل السنوات المءضية، أكسبه منحة دبراسية كءن قد 
لجءماة "هءبرفرد" األمريكية، مشيرا إلى أنه سيسءفر إلى الواليءت المتحدة إلكمءل تاليمه في تخصص 
 "البيولوجيء الفيزيءئية والكيميءئية"، والتي من شأنهء أن تمهد له الطريق لتحقيق حلمه في دبراسة الطب.

 9/7/2019، قدس برس

 

 األثيوعي سّد النهضة توتر مصري ــ إسرائيلي بسبب صواريخ تأمين .30
لى تقءبرير إسرائيلية بشأن وجود حءلة من التوتر تسود علقت مصءدبر دبلومءسية مصرية ع :القءهرة

الاالقءت بين القءهرة وتل أبيب في الوقت الراهن، على خلفية تزويد الحكومة اإلسرائيلية إلثيوعيء 
قيءدة السيءسية في مصر خءطبت ن الأ وذكرتبأنظمة صوابريخ دفءعية جوية لتأمين سّد النهضة، 

طوة خالل الفترة المءضية لوقف تنفيذهء، ماللة ذلك المطلب بأنه الجءنب اإلسرائيلي بشأن تلك الخ
 يهّدد المصءلح المصرية بشكل مبءشر.

 9/7/2019، العرعي الجديد، لندن
 

 "إيسيسكو" تدين افتتاح االحتالل اإلسرائيلي نفقا استيطانيا جنوب األقصى .31
والثقءفة "إيسيسكو"، إقدام سلطءت االحتالل  دانت المنظمة اإلسالمية للترعية والالوم: )الساودية(جدة 

اإلسرائيلي على فتح نفق للرعط بين أسفل بلدة "سلوان" جنوعي مدينة القدس المحتلة مع المسجد 
كء صءبرخء إن هذا المشروع االستيطءني الجديد ياد "انتهء ،وقءلت في بيءن لهء األقصى ومحيطه.
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للقءنون الدولي وقرابرات األمم المتحدة واليونسكو الداعية إلى عدم المسءس بءلمقدسءت اإلسالمية 
 والمسيحية في القدس الشريف".

 9/7/2019، قدس برس وكالة
 

 اإلمارات: موقفنا ثابت تجاه حقوق الفلسطينيين .32
ل المدى لاملية السالم في الشرق اإلمءبرات الارعية المتحدة دعمهء المستمر وطوي جددت دولة: )وام(

األوسط؛ لتحقيق األمن واالستقرابر في المنطقة ككل، وانضمءمهء إلى كءفة الجهود الدولية واإلقليمية، 
 التي من شأنهء إنهء  االحتالل اإلسرائيلي، وإقءمة دولة فلسطينية ذات سيءدة، وعءصمتهء القدس

لمجلس حقوق اإلنسءن، في إطءبر النقءش  41ـوبرة الجء  ذلك في كلمة اإلمءبرات، أمءم الد الشرقية.
الاءم حول البند السءبع، الخءص بحءلة حقوق اإلنسءن في فلسطين، وفي األبراضي الارعية المحتلة 

 األخرى.
 10/7/2019، الخليج، الشارقة

 
 ساتتركيا تؤكد دعمها للوصاية الهاشمية على المقد .33

ى عّمءن مراد كءبراغوز، دعم بالده لوصءية الملك عبدهللا أكد السفير التركي لدّ : بسمة النظءمي-ءنمّ ع
الثءني على المقدسءت اإلسالمية والمسيحية في القدس، مشيرا الى أن هنءك تطءبًقء في وجهءت النظر 

 .والقدسبين األبردن وتركيء حيءل مختلف القضءيء وفي مقدمتهء القضية الفلسطينية 
 10/7/2019، الدستور، عّمان

 
 "إسرائيل"واسع لدعوات التطبيع مع  رفض عراقي
األصوات التي تطءلب بضروبرة التطبيع مع عراقية برفضت قوى سيءسية وشابية : بغداد -سالم زيدان

"الادو اإلسرائيلي" وتنءسي القضية الفلسطينية التي دفات األبرواح من أجلهء في الحروب التي 
 لمجتمع الدولي.الجيش الاراقي لتحرير فلسطين ودعم قضيتهء في اخءضهء 

 9/7/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 هي معيار السالم األساسي "إسرائيل"كية يصرون أن قدسية أمن يدارة األمر مسؤولو اإل .34
تلو اآلخر في مؤتمر  اً كية األوائل، واحدياصطف مسؤولو اإلدابرة األمر : سايد عريقءت -واشنطن

واعتبءبر "أمنهء  "إسرائيلـ"لون ويبجلون ب"مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" في واشنطن، ليهل
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وفق تاريفهء، البوصلة األسءسية في الساي وبرا  أي سالم بين الفلسطينيين القطاي والكءمل" 
االنتقءدات الالذعة المبءشرة وغير المبءشرة للفلسطينيين، سلطة هؤال  المسؤولين ووجه  ."وإسرائيل

أمءم تحقيق السالم بدبرجءت متفءوتة، كمء هددوا وتنظيمءت وحركءت ونشءطءت، ووصفوهم بءلاقبة 
ان وحركة حمءس وحزب هللا اللبنءني الذين اتهموهم بءإلبرهءب والابث وتشكيل خطر جءثم وتوعدوا إير 
 أن "المنطقة ال تريد: كيةيخطة السالم األمر جيسون غرينبالت خالل حديثه عن وقءل . في المنطقة

دون أعتقد أن المنطقة تابت من القيءدة الفلسطينية التي تحول  ولكنني ،أن تترك الفلسطينيين وبرا هم
مستشءبر األمن القومي جون بولتون بأن الواليءت المتحدة لن  اهدبدوبره ت إحراز تقدم في المنطقة".

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، "حتى يبدأ الفلسطينيون مفءوضءت بإعءدة فتح تسمح 
حتى تتوقف عن وأضءف "لن نايد التمويل للسلطة الفلسطينية  إلسرائيليين".مبءشرة وموضوعية مع ا

ممءبرستهء المتمثلة في دفع الرواتب لإلبرهءبيين وعءئالتهم لقتلهم برجءل ونسء  وأطفءل أبريء  من 
 األميركيين اإلسرائيليين".

 9/7/2019، القدس، القدس
 

 ضيها وتراثها!! إنكار ما "إسرائيل"فريدمان: الفلسطينيون يطلبون من  .35
يد فريدمءن، في المؤتمر المناقد في واشنطن للمسيحيين ، ديف"إسرائيل"هءجم السفير األمريكي لدى 

 الفلسطينيين لماءبرضتهم فتح طريق الحجءج المؤدي إلى حءئط البراق. "،إسرائيل"الذين يدعمون دولة 
مع من ينكر عالقة اليهود بمدينة أنه ال يمكن التحدث  هونقلت هيئة البث اإلسرائيلية "مكءن"، عن

 "إسرائيل"الفلسطينيين ومن وصفهء بوسءئل اإلعالم اليسءبرية يطلبون من القدس المحتلة. وقءل: إن 
 إنكءبر مءضيهء وتراثهء.

 9/7/2019، األيام، رام هللا
 

 يةلدبلوماسية األوروعل تهرئاس خاللالحذر في تعاطيه مع "إسرائيل"  بوريلعلى بوعليكو: صحيفة  .36
عن تايين وزير الخءبرجية  "إسرائيل"تحدث الكءتب أوخينيو غءبرثيء غءسكون عن سّر عدم برضى 

في صحيفة بوعليكو اإلسبءني جوزيف بوبريل مسؤوال للسيءسة الخءبرجية لالتحءد األوبروعي، ويشير 
برئيس ويضيف، أن  إلى مواقف بوبريل المؤيدة لقيءم دولة فلسطينية وللسيءسءت اإليرانية.اإلسبءنية 

لألدوابر التي قد يلابهء بوبريل الذي طءلمء انتقد الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو سيساى للتصدي 
ويرى الكءتب أنه ينبغي  السيءسءت اإلسرائيلية، والذي ال يخفي إعجءبه بءلثوبرة اإلسالمية في إيران.

ة في الشرق األوسط لبوبريل أن ينتقي عبءبراته بانءية، وأن يتحرك وفقء لالحتيءطءت الممكن
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لجمءعءت الموالية للصهيونية الموجودة في بروكسل وعقية المضطرب، مشيرا إلى أنه سيصبح هدفء ل
ويضيف أن على بوبريل قبل تبني مواقف تتالق بءالحتالل اإلسرائيلي، التأكد من حصوله  أوبروعء.

الفرنسي إيمءنويل  على الدعم الخءص من كل من المستشءبرة األلمءنية أنجيال ميركل والرئيس
 مءكرون.

 9/7/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حفيد مانديال: يجب عدم االعتراف بمن يشرعن االحتالل اإلسرائيلي .37
ال مءنديال، حفيد الزعيم والمنءضل الجنوب إفريقي نيلسون مءنديال، يدعء مءند: جنيف/ بيرم ألتوغ

وفي  االحتالل في القدس والضفة الغرعية. الثالثء ، إلى عدم االعتراف بأي مرجعية تحءول شرعنة
دوة حول فلسطين في مكتب األمم المتحدة بجنيف، أشءبر مءنديال إلى أن فلسطين كلمة له خالل ن

كمء دعء المجتمع الدولي إلى  ليست للبيع، وال يمكن المسءومة على الحرية والادالة والمسءواة والسالم.
ماتقلين السيءسيين والنسء  واألطفءل من السجون برفع صوته عءليء، من أجل إطالق سراح ال

 لية.اإلسرائي
 9/7/2019، لألنبا وكالة االناضول 

 
 ألف طفل في غزة يستفيدون من "أسابيع المرح" الصيفية لهذا العام 100األونروا:  .38

أعلنت وكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" أن نحو مئة ألف طفل  :قنء –غزة 
اءم التي تهدف إلى تحرير هذه يني يستفيدون من تظءهرة "أسءبيع المرح" الصيفية لهذا الفلسط

الشريحة من المجتمع الفلسطيني من الضغوط النفسية التي يتسبب فيهء الحصءبر المفروض على 
السيد عدنءن أبو حسنة المستشءبر اإلعالمي لـ"األونروا"، إلى أن أكثر  لفتو  .في قطءع غزة مدنهم
 موظف ومتخصص ياملون في هذا البرنءمج الضخم. 1200من 

 9/7/2019، الدوحةالشرق، 
 

 تفشلاالستخبارات اإلسرائيلية فشلت.. وورشة البحرين لم  .39
 د. فءيز أبو شمءلة
على خالف ماظم التقءبرير التي تفيد بأن وبرشة البحرين قد فشلت لتدنى مستوى التمثيل، ولقلة 

، على خالف ذلك، فإن وبرشة البحرين قد نجحت من وجهة المتحدثين، وضاف مخرجءت الوبرشة
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ذا الذي يارف نظر منظميهء، وقد جماوا عدة دول عرعية مع دولة االحتالل تحت سقف واحد، وه
 بءلتطبيع، أو االعتراف، أو القبول بمء كءن محظوبرًا، وهذا مء سات إليه أمريكء من وبرشة البحرين.

هم، ويرضون غروبرهم حين يقولون: هزمنءهم، وأفشلنء وبرشة أمء الفلسطينيون فإنهم يخدعون أنفس
ية على األبرض الفلسطينية، االستيطءن وعسطهم ألبرجلهمالبحرين، متجءهلين حقيقة التمدد اإلسرائيلي، 

وعسطهم ألذبرعهم السيءسية في سمء  الدول الارعية، وهم يرسمون ماءلم مرحلة جديدة من التطبيع 
برض الفلسطينية بايدًا عن الفلسطينيين أنفسهم، وكأن القضية ال والتاءون والحل الخءبرجي لأل

 ية، وفق برؤية اليمين اإلسرائيلي.تخصهم، وإنمء تخص البالد الارعية، والحل من خالل البالد الارع
وبرشة البحرين امتداد لضم القدس والتوسع االستيطءني الذي لم يفشل على شبر من أبرض الضفة 

هو جهءز المخءبرات اإلسرائيلية، وأذبرع الجيش اإلسرائيلي الذي اعترف بأنه  الغرعية، ولكن الذي فشل
ءمة وحدة تجسس، وحين فشل في الهرب فشل فشاًل مدويًء على أبرض خءن يونس، حين عجز عن إق

اآلمن من أبرض غزة، وحين أقرت نتءئج التحقيق األمني اإلسرائيلي بأن غزة قد أفشلت مخططًء، 
لت استراتيجية إسرائيلية تقوم على االنتصءبر، والمزيد من االنتصءبر  القءئم على وأهءنت مشروعًء، وأذ

لتقول: ال، هنء فلسطين، هنء نحن، يقظة وجرأة االستخفءف بءآلخر واالستهتءبر، فجء ت المقءومة 
 ومالحقة وتضحية، وجءهزون لمء هو أباد من حءلة تجسس وزبرع عمال  مصيرهم السحق..

فشل آخر، حيث انادام المالومة،  الامال  لدليلالتجسس وزبرع  إلىسرائيلي إن لجو  االحتالل اإل
ذي يحذبر منه قءدة األجهزة األمنية وضيءع الرؤيء، وانحبءس األنفءس في محيط غزة، وهذا ال

عسكرية ضد غزة، طءلمء كءنت  بأي عمليةاإلسرائيلية، وهذا ا لذي يحول دون تفكير اإلسرائيليين 
 ألسرابر واإلصرابر.غزة أبرض معبأة بء

بينمء على أبرض البحرين كءنت التحرك األمريكي فوق أبرض مالومة، وكءنت النتءئج برغم عدم 
نت النتءئج فشل للسيءسة الفلسطينية في تغيير الواقع أواًل، وفشل لوحدة اإلعالن عن ماظمهء، كء

ن قد فشلت، فمدد برجليه، الموقف الارعي المتسءوق مع الواقع ثءنيًء، وفشل لمن يزعم أن وبرشة البحري
 ونءم على وسءئد االنتظءبر، وبراح ينظم في انتصءبراته األشاءبر، ويردد خلف الشءعر الارعي:

 قظوا، مء فءز إال النّومُ نءموا وال تستي
 9/7/2019، رأي اليوم، لندن
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 تصّدعات المجتمع اإلسرائيلي .40
 أنطوان شلحت

ات في أنحء  إسرائيل أخيرًا، برّدًا على مقتل شءب من شأن احتجءجءت اليهود اإلثيوعيين التي اندل
لمالزمة السطح مسألة التصّدعءت االجتمءعية ا إلىمنهم برصءص أحد عنءصر الشرطة، أن تايد 

للمجتمع اإلسرائيلي، بقدبر مء تبرهن في الوقت عينه، على أنه ال ينفك واقاًء تحت وطأة كونه مجتمع 
لتجءنس، ُتتيح ضمءن انسجءم داخلي في الحّد الذي يدّجج دبرجة من ا إلىمهءجرين، ولم يصل باد 

 هدو ًا ُمستدامًء.
)نسبة الفقر بين اليهود اإلثيوعيين من  وعرز هذا التصّدع الذي يجوز توصيفه بأنه طءئفّي وطبقيّ 

األعلى( مبءشرة إثر تفءعالت تصّدع آخر برز أيضًء في اآلونة األخيرة، أشءبرت إليه بكيفية مء، 
نتخءبءت اإلسرائيلية الاءمة التي جرت في إبريل/ نيسءن الفءئت، وحءلت نتءئجهء دون تشكيل تباءت اال

م )الُمتشّددين دينيًء( وفئءت يهودية علمءنية، وال سيمء داخل حكومة، وهو التصّدع بين اليهود الحريدي
ءط بأنهء غير أوسءط المهءجرين من االتحءد السوفييتي السءبق. ولاّل األصح أن ُتنات هذه األوس

دولة االحتالل بسبب انتمءئهء الديني، وكءنت تلك الدولة براغبًة  إلىمتدينة، فهي هءجرت في حينه 
ء، على الرغم من أنهء ال تاتبرهء يهودية من نءحية الشرياة الدينية اليهودية، بهجرتهء وتحتءج إليه
 ونوا يهودًا، نظريًء وعمليًء. القومي الذي تخوضه، واختءبر أفرادهء أن يك -بسبب الصراع اإلثني 

بغية التوضيح، مء منع تأليف حكومة أخرى برئءسة بنيءمين نتنيءهو هو عدم انضمءم برئيس حزب 
أن موقفه بشأن عدم االنضمءم  إلىحكومٍة كهذه، وقد أشءبر بنفسه  إلىبيتنء، أفيغدوبر ليبرمءن إسرائيل 

حريديم فرض قيود دينية على المجتمع هذا "مسألة مبدئية"، تتصل برفضه محءوالت اليهود ال
ال "دولة أن هذا الموضوع بءلنسبة إليه أيديولوجي، لكونه يريد "دولة يهودية قومية"،  إلىاإلسرائيلي، و 

جال  إلىإقرابر "قءنون التجنيد" الذي يهدف  إلىخءضاة ألحكءم الشرياة اليهودية". وساى ليبرمءن 
يديم، ويصطدم بماءبرضة أحزاٍب حريدية، أبراد نتنيءهو أن الخدمة الاسكرية إلزاميًة للشبءن الحر 

في صفوف  أن يرّمم صوبرته إلىيشركهء في ائتالفه الحكومي. ويتطّلع ليبرمءن أكثر شي  
 إلىالمهءجرين اليهود من االتحءد السوفييتي السءبق، قءعدته االنتخءبية الرئيسية، باد أن تاّرضت 

السءبقة، وتسّلم منصب وزير الدفءع فيهء، وإخفءقه في أن الحكومة  إلىاالهتزاز عقب انضمءمه 
 .يفرض انتهءج سيءسٍة أكثر صرامة حيءل قطءع غزة، كمء تاّهد مرابرًا وتكرابراً 

ولكن المقءبرنة بين الجمءعتين ُتحيل برعمء على الفءبرق بين األثر والتأثير، المتوقاين لكل من 
ود المهءجرون من االتحءد السوفييتي السءبق وزنًء التصّدعين السءلفين على حدة، فبينمء يشكل اليه
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د اإلثيوعيين قليل انتخءبيًء، من الصاب عدم أخذه في االعتبءبر داخل الواقع السيءسي، فإن عدد اليهو 
 نسبيًء، ولم ينجحوا حتى في تشكيل مجموعة ضغط سيءسية، وظلوا هدفًء للادا ، بل لالحتقءبر.

لى خلفية حءدثة قتل شبيهة لشءب يهودي إثيوعي برصءص وسبق لكءتب هذه السطوبر أن أشءبر، ع
ة التي ياءني منهء أنه ُكتبت بشأن موضوع الانصري إلىالشرطة اإلسرائيلية في مطلع الاءم الحءلي، 

اليهود اإلثيوعيون تقءبرير وُمذكراٌت يصاب حصرهء، أظهرت كلهء بجال  أن ليس المؤسسة الرسمية 
أيضًء ماظم أفراد المجتمع اإلسرائيلي يتاءملون ماهم بانصرية السيءسية واألمنية فحسب، إنمء 

ت، التي ليس أقلهء أنهم واستاال ، بءألسءس بسبب لون بشرتهم السودا ، ويناتونهم بأبشع الصفء
 "صراصير" و"عبيد".

االندمءج  إلىكمء أن اليهود اإلثيوعيين، وعخالف المهءجرين من االتحءد السوفييتي السءبق، يساون 
المجتمع اإلسرائيلي، لكنهم يواجهون اإلقصء  الُمسبق بسبب لون بشرتهم، والتشكيك في انتمءئهم  في

س المختلطة التي يتاّلم فيهء أبنءؤهم ُتفرد لهم صفوفًء خءصة الدينّي اليهودّي. ومء زالت المدابر 
 م. إهءنءت يومية على خلفية لون بشرته إلىإلباءدهم عن اآلخرين، ومء زالوا يتاّرضون 

في ضو  هذا الواقع، ليس مبءلغة التنويه أنه في مء يخّص قيمة المسءواة، مء تزال في دولة االحتالل 
ءلنظرية التي ترى أن "الغير )الغوي(" أدنى. وهذا "الغير" بءت يشمل كل نزعة متأصلة نحو التمّسك ب

 من هو "غير يهودي" وكذلك "غير أشكنءزي"!
 10/9/2019، العرعي الجديد، لندن

 
 لماذا رفض الفلسطينيون صفقة الخمسين مليارًا؟ .41

 سومءبر ويجءيءداسء
مسءعدات اقتصءدية؛ واستثمءبرات مليءبر دوالبر في  50، وفقًء لجءبريد كوشنر: «صفقة القرن »تشمل 

واساة في البنية التحتية؛ ومضءعفة النءتج المحلي اإلجمءلي؛ وخلق أكثر من مليون وظيفة؛ وخفض 
 ن عشرة في المئة؛ وتقليل مادل الفقر بمقدابر النصف، على مدى الاقد القءدم. مء دو  إلىالبطءلة 

ء. ولن يكون تطبيقهء في يد الفلسطينيين، وقد أغفل كوشنر، توضيح مصدبر األموال أو كيفية إنفءقه
 الذين ليست لديهم سلطة، وال حقوق أسءسية وال أبرض خءصة بهم. 

لسخية، سوف ترتقي دون شك بءلفلسطينيين الاءجزين، وعلى الرغم من أن هذه الخطة المرعحة وا
 إلىرة ترمي المهمشين والمحرومين من أبرضهم، برفضوا الصفقة بصراحة تءمة قءئلين إنهء صفقة مءك

 خداعهم وخداع الاءلم. 
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، وبرعمء اعتقدت مخطئة أن الفلسطينيين «وضات الارعة أمءم الحصءن»وال بريب في أن واشنطن، 
 عءمًء.  70اون لإلغرا ات وينسون الكفءح في سبيل أبرضهم المستمر منذ المضطهدين سوف يخض

 فضهم للصفقة. وإن نظرة سرياة على محنة الفلسطينيين، كفيلة بتوضيح أسبءب بر 
، عندمء أنشئت 1948والفلسطينيين، قد تفءقمت في عءم « اإلسرائيليين»وكءنت المواجهة بين 

الحرب تلو األخرى على الدول الارعية المجءوبرة، من « ئيلإسرا»ومنذ ذلك الحين، شنت «.. إسرائيل»
 أجل توسيع برقاتهء الجغرافية. 

تشريد  إلىة الغرعية، والقدس الشرقية، مء أدى ، استولت على قطءع غزة، والضف1967وفي عءم 
 جمءعي هءئل للفلسطينيين من ديءبرهم. 

على االنسحءب من « اإلسرائيلية»وات ، الق242وفي السنة ذاتهء، حث قرابر مجلس األمن الدولي برقم 
 ال تزال ترفض االلتزام بهذا القرابر حتى اليوم. « إسرائيل»جميع األبراضي المحتلة، ولكن 

، ظلت الجمعية الاءمة لألمم المتحدة، ومجلس األمن الدولي منشغلْين بهذا الصراع 1948عءم ومنذ 
 للجمعية الاءمة(.  192من، ولمجلس األ 187قرابر ) 400وتبنيء مء يقرب من  -الكءبرثي

غير القءنوني لألبراضي الفلسطينية، والبنء  والتوسيع غير « اإلسرائيلي»ودانت هذه القرابرات االحتالل 
، وهدم منءزل الفلسطينيين، وتشريد المدنيين، ودانت القرابرات «اإلسرائيلية»الشرعيْين للمستوطنءت 

مليون  3.7ذلك أعمءل اإلبرهءب، وأقرت حق عودة  أيضًء جميع أعمءل الانف ضد المدنيين، بمء في
 ديءبرهم.  إلىالجئ فلسطيني، 

فلسطيني، بمء فيهء حق تقرير المصير، احترام حقوق الشاب ال إلىودعت قرابرات األمم المتحدة، 
جنب،  إلىوفلسطين، تعيشءن جنبًء « إسرائيل»بإنشء  دولتين،  -وحق االستقالل الوطني والسيءدة

 ة وماترف بهء. ضمن حدود آمن
، «إسرائيل»، أن «بتسيلم»، «اإلسرائيلية»وتقدبر المصءدبر الموثوقة مثل منظمة حقوق اإلنسءن 

 750مستوطنة في األبراضي المحتلة، ووطنت أكثر من  200أكثر من أقءمت بصوبرة غير شرعية 
« رائيلإس»للقءنون الدولي الذي يحظر على « انتهءك صءبرخ»هذا في  -ألف مستوطن يهودي فيهء

 األبراضي التي تحتلهء.  إلىنقل سكءنهء المدنيين 
بءإلعالن عن تسوية  ، على الرغم من وعده2017وقد تفءقم الصراع، منذ تولى ترامب منصبه في عءم 

 «. صفقة القرن »سيءسية يسميهء 
، ونقلت سفءبرتهء من تل أبيب «إسرائيل»، أعلنت الواليءت المتحدة القدس عءصمة ل2018وفي عءم 

القدس. وأنهت الواليءت المتحدة جميع الدعم لوكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  إلى
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والذي يوفر الخدمءت األسءسية، بمء فيهء  -ون دوالبر سنويءً ملي 350الذي كءن يبلغ سءبقًء  -)أونروا(
 التاليم والرعءية الصحية، لألطفءل في الضفة الغرعية وغزة. 

على مرتفاءت الجوالن السوبرية، وأغلقت مكتب منظمة « إسرائيل»دة كمء اعترفت واشنطن بسيء
 التحرير الفلسطينية في واشنطن.. وهذا غيض من فيض. 

عمءل الحقوق الفلسطينية، وتنتهك القءنون الدولي، وتهزأ بسيءسءت الواليءت المتحدة وتقوض هذه األ
 واألمم المتحدة تجءه فلسطين، المتباة منذ وقت طويل. 

ل هذه الظروف الفظياة ضد الفلسطينيين، قربرت الواليءت المتحدة طرح خطتهء االقتصءدية وفي ظ
 ء، والتي تمس الحءجة إليهء. بداًل من التسوية السيءسية التي طءل انتظءبره

ومء كءد البيت األبيض يالن عن إطالق الوبرشة االقتصءدية حتى أعلن الفلسطينيون ماءبرضتهم 
 ول عرعية عدة، وأوبروعء وبروسيء والصين هذا الحدث. القوية لهء، كمء قءطات د

لتمييع »إسرائيلية«-إن هذه مؤامرة أمريكية»قءل أحد زمالئي السءبقين في األمم المتحدة )فلسطيني(: 
من المنطقي أن تأتي »أن  إلى، وأشءبر «حقوقنء غير القءبلة للتصرف، بمء فيهء حقوقنء في أبرضنء

 «. تصءديتسوية سيءسية قبل الجءنب االق
« اإلسرائيلي»، برئيس الماهد «نمرود غوبرين»وكمء ذكرت وكءلة األنبء  الصينية، شينْخوا، كءن 

إذا طلبت خطة من الفلسطينيين إسقءط أجندتهم الوطنية، »، قد قءل: للسيءسءت الخءبرجية اإلقليمية
 «. بءلمءلبمجرد إعطءئهم كمية من المءل، فليس ذلك إال إذالاًل لهم، وكأنه يمكن برشوهم 

أواًل، ابرفاوا الحصءبر عن غزة، وأوقفوا «: »تويتر»كتبت السيءسية الفلسطينية، حنءن عشراوي على 
والموابرد واألموال، أعطونء حريتنء في التنقل والسيطرة على حدودنء، لألبراضي « إسرائيل»سرقة 

ًا مزدهرًا نءبضًء بءلحيءة، ومجءلنء الجوي، وميءهنء اإلقليمية الخ. ثم تاءلوا أنظروا كيف نبني اقتصءد
 «. كشاب ُحر ذي سيءدة

ن هذا الصراع ال ، يّتضح بمء ال يدع مجءاًل للشك، أ«صفقة القرن »ـومع هذا الرفض القوي القءطع ل
يمكن حله إال بتمهيد السبيل للفلسطينيين إلقءمة دولة مستقلة كءملة السيءدة، على طول حدود مء قبل 

 شرقية عءصمة لهء.. دولة للفلسطينيين للعيش بكرامة.، مع القدس ال1967حرب عءم 
 10/7/2019، الخليج، الشارقة
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 ، والهزّات االرتداديةعملية خان يونس: تفاصيل المعركة، عناصر اإلخفاق .42
 عءموس هرئيل وينيف كوفوفيتش

ة األولى باد ثمءنية أشهر على الليلة القءسية في خءن يونس، يارض الجيش اإلسرائيلي، اآلن، وللمر 
استنتءجءت التحقيق حول فشل الاملية السرية للوحدة المختءبرة، التي ُكشف برجءلهء على أيدي الذبراع 

تفءصيل كثيرة عن اإلعداد للاملية سرية. ولكن برواية الجيش تسمح اآلن الاسكرية لـ"حمءس". ستبقى 
الذي اسمه وهويته مء زال  بفهم أفضل ألحداث تلك الليلة التي انتهت بقتل مقءتل مميز )المقدم "م"

محظوبرًا نشرهمء(، وإصءبة جندي آخر وقتل سباة نشطء  من "حمءس". تظهر التحقيقءت أيضء دبرامء 
فلوال الشجءعة التي أظهرهء المقءتلون على األبرض وقءدتهم كءن يمكن أن تنتهي تحبس األنفءس، 

مقءتلين الذين عملوا في عمق التاجب من شجءعة ال إلىبكءبرثة كبيرة. وصف تسلسل األحداث يدعو 
أبرض الادو، ومن القدبرة على إنقءذهم في ظروف شديدة جدا باد انكشءفهم. ولكن يجب أن ال نقلل 

رابءت التي تمر بهء شعبة االستخبءبرات في هيئة األبركءن الاءمة وقسم الامليءت من شدة االضط
تغييرات هيكلية وتغييرات في  لىإالخءصة في أعقءب الحءدثة. هذا ياتبر فشاًل غير مسبوق سيؤدي 

الرؤية حول طبياة عمل االستخبءبرات الاسكرية ووحداتهء في المستقبل. أحدث الخطأ عدة تغييرات 
كبيرة في لوا  الامليءت الخءصة، برغم أن التحقيقءت ال تشمل استنتءجءت شخصية ضد  في منءصب

صة، الذي نفذ الاملية، ضءبط برتبة مقدم، المشءبركين في الاملية. قءئد الوحدة في لوا  الامليءت الخء
ت طلب، مؤخرًا، االستقءلة من منصبه قبل إكمءل فترة منصبه المخطط لهء. أيضء قءئد لوا  الوحدا

الخءصة الاميد "ج". سيستقيل قريبء من منصبه ويترك الجيش، حيث في الخلفية توجد الحءدثة 
 االستثنءئية.

من  أشهرتشرين الثءني السنة المءضية باد سباة  11 حدثت الاملية في خءن يونس مسء  يوم
خبءبرات، وعاد أن اإلعدادات الدقيقة لهء، شءبركت فيهء الوحدة السرية التي نفذت الاملية وجهءز االست

كءنت قبلهء تدبريبءت مفصلة. في خلية القيءدة األمءمية كءن كءلاءدة في عمليءت حسءسة كهذه برئيس 
كوت، وبرئيس االستخبءبرات الاسكرية، الجنرال تمير هءيمن، وبرئيس األبركءن في حينه، غءدي آيزن

 "الشبءك"، نداف ابرغمءن.
صة، ال يمكن الكشف عن طبياتهء. في وسءئل عملت الوحدة على األبرض بهدف القيءم باملية خء

اإلعالم الارعية تم عرض وسءئل اتصءل، حسب أقوال الفلسطينيين تركتهء الوحدة خلفهء، وأثءبرت 
تقول إن الاملية استهدفت زبرع أجهزة تنصت. في هيئة األبركءن الاءمة مستادون للقول فقط  شكوكءً 

 هدفهء توفير مالومءت عن قطءع غزة.إن األمر يتالق باملية استخبءبرية مهمة جدًا، 
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ملت داخل األحيء  المأهولة بشكل مكتظ في مدينة خءن يونس، انقسمت في سيءبرتين. القوة، التي ع
همء، حسب برواية "حمءس"، جلس أيضء عدد من النسء  بمالبس فلسطينية تقليدية. في واحدة من

ولسبب مء، حيث إن الجيش غير مستاد لشرحه بءلتفصيل، أثءبر شي  مء في سلوك الجنود شك 
 من بينهم نشطء  في الذبراع الاسكرية لـ"حمءس". الفلسطينيين الذين كءن

الركءب عن هويءتهم، وعّمء يفالون في المنطقة. وحسب نشطء  "حمءس" قءموا بتطويق السيءبرة وسؤال 
 أقوال الفلسطينيين كءن الجنود والمجندات يحملون هويءت مزيفة كارب.

الذبروة  إلىوأصبح أكثر عنفًء، ثم وصل دقيقة،  45في هيئة األبركءن قءلوا إن التحقيق الميداني استمر 
قءم نشطء  "حمءس" بقيءدة قءئد كتيبة في  وتارية المقءتلين من مالبسهم. في هذه المرحلة عندمء

الصوبرة قربر قءئد الوحدة، الذي سيطلق عليه هنء اسم  إلىالذبراع الاسكرية يعيش في المنطقة بءلدخول 
ءص. أحد المقءتلين أصبح محءطء برجءل "حمءس"، "أ"، الامل. ولكنه واجه وضاء ماقدا بشكل خ

 "م"، أيضء كءن يوجد خءبرج السيءبرة. وعايدا نسبيء عن السيءبرة. مقءتل آخر، المقدم
صرف المقدم "م" انتبءه برجءل "حمءس"، وفي جز  من الثءنية التي سنحت له فيهء فرصة، وعفضل هذا 

سه وأطلق النءبر وقتل ثالثة من برجءل الامل الذي قدمه له "م" نجح "أ" في الامل. استل مسد
م "م". استمر "أ" بءلهجوم من أجل إنقءذ "حمءس"، ولكن يبدو أنه من خالل إطالق النءبر قتل المقد

الجندي اآلخر، الذي كءن محءطء. في قسم آخر في الحءدثة ُقتل نشيطءن أو ثالثة نشطء  من 
 طالق النءبر من قبل "أ". "حمءس" وأصيب الجندي اآلخر. بءقي المقءتلين انضموا إل

لسبع، وهنءك أنقذوا حيءته في مستشفى سوبروكء في بئر ا إلىالمقءتل الذي أصيب تم نقله فيمء باد 
 غرفة الامليءت. أيضء تفءصيل هذا المقءتل بقيت سرية بأمر من االستخبءبرات.

يقة ونصف تبءدل إطالق النءبر، الذي شءبركت فيه القوة، حسب تقدير المحققين، استمر نحو دق
 إلىذ المصءبين الدقيقة. باد إطالق النءبر على برجءل "حمءس" نجح "أ" ومقءتلو القوة اآلخرون في أخ

وسءفروا بسرعة  إليهمالسيءبرة، وأعلنوا للجنود الذين يوجدون في السيءبرة األخرى عن نية االنضمءم 
ال  الجنود، حسب خطة كبيرة نحوهم. في موازاة ذلك تم اتخءذ قرابر استدعء  طءئرة مروحية إلخ
ءئد آخر أوصى بءختيءبر اإلنقءذ التي أعدت مسبقء إلخال  الجنود ومن بينهم القتيل والمصءب. ق

اإلنقءذ بوسءطة المروحية خوفء من أن اإلخال  بءلسيءبرة أو سيرا على األقدام سيمكن الفلسطينيين من 
اكتشفت. في هذه األثنء  بدأ سالح االستيقءظ، وأن يقوموا بتركيز مسلحين أكثر حول الوحدة التي 

 الجو بقصف أهداف في الحي بهدف منع المس بءلجنود.
"يساوبر" القديمة، في منءوبرة احتءجت أيضء شجءعة كبيرة لرجءل طءقمهء، هبطت في عمق  مروحية

األبرض الفلسطينية المأهولة. قءئد القوة في الميدان قربر التأخر ثالث دقءئق أخرى من أجل التأكد من 
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في  أنه لم يبق أي جندي على األبرض. الدقءئق الثالث هذه، كمء قءل أشخءص كءنوا في غرفة القيءدة
ذبروة الدبرامء، هي ثالث دقءئق سيبقى سجلهء لفترة طويلة. ولكن اإلنقءذ مر بسالم. تم إطالق نءبر 

وخ غير فاءل على القوة، وبرغم أنه كءن هنءك خشية من احتمءل أن تحءول "حمءس" إطالق صءبر 
جيش، مضءد للطءئرات على المروحية، إال أن هذا األمر لم يحدث في نهءية المطءف. حسب أقوال ال

نجحوا في تدمير المادات الثمينة التي  –وفي أعقءبهم أيضء هجوم الطءئرات القتءلية  –الجنود 
مادات التي إبقءئهء خلفهم وأيضء تدمير السيءبرتين. في الجيش اإلسرائيلي قءلوا إن ال إلىاضطروا 

مءت يمكن عرضهء الفلسطينيون كغنءئم تم ضبطهء على األبرض غير مهمة، وال تاطي "حمءس" مالو 
 أن تخدمهء بصوبرة ضءبرة في المستقبل.

 منع كارثة
دقيقة  20األبراضي اإلسرائيلية مرت  إلىفيهء "أ" النءبر وحتى عودة برجءل القوة  أطلقمنذ اللحظة التي 

، وتم إجراؤه بوسءطة طءقمين برئيسيين وستة طواقم أشهرالاملية ثمءنية  تقريبء. استمر التحقيق في
ل فروع جهءز االستخبءبرات؛ ألن األضرابر والدبروس من فشل الاملية تضر فرعية، وشءبركت فيه ك

بهذا الشكل أو ذاك جهءت أخرى. على برأس طءقم التحقيق الرئيسي وقف الجنرال نتسءن الون، الذي 
م الامليءت في هيئة األبركءن الاءمة، وكءن في حينه في إجءزة تسريح من أنهى خدمته كرئيس لقس

وجد لنتسءن ألون تجرعة كبيرة في عمليءت كهذه بصفته جنديء في دوبرية هيئة الجيش اإلسرائيلي. ت
األبركءن، وعاد ذلك بصفته قءئدا لهذه الوحدة. غزة تاتبر منطقة صعبة لاملية خءصة بسبب 

وحقيقة أن كل تواجد استثنءئي ألشخءص من الخءبرج تثير شكوك السكءن. في االكتظءظ الشديد فيهء 
اإلسرائيلي وأجهزة االستخبءبرات المختلفة في إسرائيل على األغلب على جمع  المقءبل، يامل الجيش

المالومءت المطلوعة في الوضع الاءدي وكإعداد لحرب محتملة في القطءع. عملية خءصة بحد 
ديدا في التفءصيل الصغيرة جدا لكل سينءبريو، منءوبرات متكربرة وإعدادات طويلة ذاتهء، تحتءج تامقء ش

املية نفسهء بقي هنءك مجءل واسع نسبيء من االستقاللية وإبدا  الرأي للجنود في ودقيقة. في ال
الميدان وقءئدهم من خالل فهم أنهم هم أفضل من سيتخذون القرابر استنءدًا لتجرعتهم وتطوبرات الاملية 

اجل النجءة في أوضءع ماقدة. في السءبق خرجت قوات سرية بسالم من أحداث كثيرة. المقدم "م" من 
 هو القتيل األول لجهءز الامليءت الخءصة في عمليءت تنفيذية من هذا النوع.

للظروف  أفضلجءنب فهم  إلىالتحقيقءت، قءلوا في هيئة األبركءن، أظهرت فجوات وإخفءقءت كثيرة، 
. سببءن برئيسيءن تم تشخيصهمء تسببء أظهروهءالمقءتلون والشجءعة والبطولة التي التي عمل فيهء 

ول يتالق بمء سيسمى هنء الخضوع لقيود الرقءبة، وصاوعءت في الغالف التنفيذي بءلفشل. األ
للاملية. في فحص بأثر برجاي تبين أنه نشأ عدم توازن في عمل القوة: تم االعتقءد أن هذه القوة لهء 
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أن ألقي عليهء كمء يبدو عب  ثقيل دون أن يتم التفكير كفءية في  إلىنية ومدبرعة جدا، تجرعة غ
هذه التفءصيل كءن قصة التغطية التي  أحدصيل الصغيرة لمء يمكن أن يحدث. يبدو أن التفء

استخدمتهء القوة، التخفي تحت غطء  برجءل منظمة للمسءعدة اإلنسءنية، حسب مء نشرته وسءئل 
. في الوحدة الخءصة اعتقدوا أن القصة التي تم اختيءبرهء قوية بمء فيه الكفءية، لكن هذا إعالم أجنبية

الثقة الزائدة بءلنفس لجنود القوة  إلىمر يبدو أنه لم يفحص بشكل مامق. يازو التحقيق ذلك األ
ذلك، تم الكشف في الفحص عن وجود عيوب مهنية توصف كـ"مءيكرو تكتيكية"  إلىوقءدتهم. إضءفة 

 )عيوب محددة(، برعمء سءهمت في كشف القوة من قبل "حمءس".
 إلىن، وألن برجءل "حمءس" وعلى برأسهم قءئد الكتيبة جءؤوا من اللحظة التي ثءبر فيهء شك السكء

المكءن بسرعة، كءن من غير الممكن إنقءذ القوة بدون إطالق النءبر من قبل برجءلهء. مع ذلك، يمكننء 
رة من الزاوية األمنية وفي السءحة الاءمة، لو واصلت الاملية تاقدهء: تخيل كيف كءنت األشهر األخي

سرائيل لو قتل عدد من برجءل وحدة االستخبءبرات السرية وتم إلقء  القبض مءذا كءن سيحدث في إ
على أصدقءئهم أحيء  وتم التحقيق ماهم وتم احتجءزهم من قبل "حمءس" التي كءنت ستحءول أن 

قضية جلاءد شءليت  إلىليءتية الماروفة لهم. كءن هذا يمكن أن يتحول تخرج منهم األسرابر الام
إسرائيل في حرب أخرى في القطءع، ويؤثر على سير األموبر في الدولة في مضءعفة جدا، وأن يوبرط 

 األشهر األخيرة.
كل ذلك تم توفيره بفضل شجءعة المقءتلين التي بدأت بقرابر "أ" االنقضءض بإطالق النءبر من خالل 

يءته. سيءبرة التجءبرية وقيءم المقدم "م" بمسءعدته في عملية حرف االنتبءه، وهو األمر الذي كلفه حال
 نقذنء"، قءلوا في هيئة األبركءن.أهذا مء  –ود الكبيرة في الميدان "إن جودة الجن

الخلل في هذا المجءل يرتبط حسب التحقيقءت أيضء بتغييرات هيكلية ماينة تم القيءم بهء في جهءز 
لقيءدة الامليءت الخءصة في االستخبءبرات الاسكرية في السنوات األخيرة. استهدفت التغييرات تحسين ا

تآكل  إلىوالتحكم وحل مشكالت ماينة عبر استخدام القوات. ولكن يبدو أنه في دبرجة ماينة أدت 
ءز الوحدة جز  من تجرعة الوحدة وأوقفت حوابرا مثمرا، وأحيءنء مشحونء، بين أجزا  مختلفة في جه
سكرية وفي الخءصة فيمء يتالق بأسلوب الامل. وفي الوقت ذاته برعمء انهم في االستخبءبرات الا

الوحدة الخءصة اظهروا ثقة زائدة بءلنفس على قدبرة عمل القوة بدون إزعءج وعدون كشفهء، داخل 
 الحدود. المنطقة الحضرية المكتظة في القطءع، باد عدة نجءحءت سءبقة في سءحءت مشءبهة خلف

لون أنه توجد حءجة نتيجة أخرى للتحقيقءت تتالق بدبرجة االستقاللية للجنود والقءدة. ياتقد الجنرال ا
قليال من السيطرة على مء يحدث ممء كءن متباء حتى اآلن، وفي  أكبرأن ياءد للقيءدة دبرجة  إلى

لممثلين من سالح  أكثرمر المقءبل، تازيز غرفة القيءدة لالستخبءبرات الاسكرية من خالل تواجد مست
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ظءم التدبريب وإعداد الوحدات الجو وقسم الامليءت. في أعقءب الخلل اتخذ قرابر تغيير جوانب من ن
 السرية من اجل تجنب انكشءف مشءبه لامليءتهء في المستقبل.

الامل، وأنه مؤخرًا جرت عدة  إلىفي الجيش يؤكدون أن نظءم الوحدة الخءصة عءد منذ ذلك الحين 
ليءت استخبءبرية خءصة، أيضء في القطءع. ومع ذلك من الصاب االستخفءف بخطوبرة الفشل عم

زة التي حدثت في أعقءبه. من الوصف الجزئي في وسءئل اإلعالم الارعية يبدو أنه يوجد هنء وشدة اله
عدد من التشءبهءت مع عملية اغتيءل نشيط "حمءس" الكبير، محمود المبحوح، التي نسبت 

نشرت شرطة دبي صوبرا لادد من المشءبركين  2010". باد هذه الاملية في كءنون الثءني لـ"الموسءد
 ازات سفر مزيفة استخدموهء، وتصرفت "حمءس" بشكل مشءبه.وكشفت جو 

في التحقيقءت قءل كوخءفي، إن المهمة في خءن يونس لم يتم استكمءلهء. مع ذلك، أثنى على شجءعة 
"أ". كوخءفي قءل إنه لم يكن هنءك إهمءل في اإلعداد للاملية أو في وهدو  الجنود وعلى برأسهم المقدم 

لذلك لم يتم اتخءذ خطوات شخصية ضد المشءبركين. قريبء سيتم عقد لجنة عمل القوة في الميدان، 
لألوسمة في هيئة األبركءن من أجل فحص منح أوسمة لادد من المقءتلين الذين شءبركوا في الاملية 

 وفي عملية اإلنقءذ.
 زة في القيادة العلياه

عدة استقءالت  إلىمبءشر،  أدت الهزة الداخلية في هيئة االستخبءبرات الاسكرية، بشكل مبءشر وغير
في قيءدة االستخبءبرات وجهءز الامليءت الخءصة. وكمء قلنء، قءئد في الجهءز، الذي شءبرك في الاملية 

سنة، باد أن اتفق مسبقء مع برئيس بصوبرة مبءشرة، طلب االستقءلة من منصبه باد سنتين ونصف ال
ج الضءبط للتاليم، وفي هذه األثنء  االستخبءبرات الاسكرية بأن يخدم أبرعع سنوات في وظيفته. خر 

 سيواصل الخدمة في الجيش. أيضء قءئد دوبرية هيئة األبركءن، الاقيد "ح"، سيقدم استقءلته.
قرابره ترك وظيفته اتخذ قبل ، فءن ولكن خالفء لمء يمكن أخذه من انطبءعءت من جز  ممء تم نشره

، برغم توسل برئيس االستخبءبرات 2018 شهر من الاملية واتفق عليه نهءئيء في تشرين األولأبضاة 
 الاسكرية في أن يبقى. وقبل الحءدثة في خءن يونس.

ولكن األزمة األعمق حدثت في القمة. برئيس لوا  الامليءت الخءصة، الاميد "ج"، الذي كءن في 
قءئد دوبرية هيئة األبركءن، قربر إنهء  وظيفته باد ثالث سنوات ويتوقع أن يتسرح من الجيش.  السءبق

ج" لم يتم عزله، لكن مغءدبرته جء ت باد أزمة مع المسؤولين عنه عندمء اكتشف أن برئيس األبركءن "
ن الحءلي افيف كوخءفي وبرئيس االستخبءبرات الاسكرية هءيمن يريدان، بشكل استثنءئي، أن يكون م

 سيخلفه هو الضءبط الذي حل محله في الوظيفة قبل ثالث سنوات.
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 إلىأيضء هو برجل من الوحدات السرية في السءبق، استقءل ليذهب  الضءبط، الاميد احتيءط "أ"،
أخرى،  أشهراألعمءل الخءصة، لكن طلب منه الاودة. "ج" كءن يمكن أن يبقى في وظيفته لبضاة 

تبءق ذلك وأن يغءدبر اآلن. كوخءفي وهءيمن اتفقء على أن يرجع "أ" حتى آذابر القءدم. لكنه قربر اس
في شهر آب. وعسبب أعمءله المدنية سيشغل الوظيفة كمواطن يامل في لتولي القيءدة في اللوا  

 الجيش باد توقياه على اتفءق تضءبرب مصءلح.
البغضء  وتثير أجوا  وبرغم أنه، كمء قلنء، ليست هنءك استنتءجءت شخصية في القضية إال أنهء تثير 

متضربرين من الطريقة  أزمة في قمة االستخبءبرات الاسكرية. كذلك تركت عددا من الضبءط الكبءبر
 التي جرت فيهء عملية إشغءل المنءصب في لوا  الامليءت الخءصة.

 9/7/2019، "هآرتس"
 9/7/2019، األيام، رام هللا

 
 ر األفضلفي غزة.. الخيا "دولة األمر الواقع"االعتراف بـ  .43

 غيوبرا آيلند
بط قبل خمس سنوات، أبرعاة دبروس يمكن استخالصهء من حملة "الجرف الصءمد"، التي بدأت بءلض

 بد ًا بءلمستوى االستراتيجي، عبر الفهم الاملي، وحتى االنشغءل بمسألة محددة مثل إعءدة الجثءمين.
قبل "الجرف الصءمد"، وال في السنوات  لم تتغير السيءسة اإلسرائيلية بءلنسبة لغزة في السنوات الثمءني
بر الوضع القءئم". والمانى هو طءئرات الخمس منذئذ أيضء. يمكن أن نسمي هذا ببسءطة "استمرا

وبرقية حءبرقة واستفزازات على طول الجدابر كل يوم تقريبء، "جولة عنيفة" كل بضاة أشهر من خالل 
رة كل بضع سنوات حملة كبرى. يارض إطالق مئءت الصوابريخ ومقءبلهء هجمءت لسالح الجو، وم

األقل أبرعاة بدائل: احتالل قطءع غزة هذا الوضع في الغءلب كّشر ال بد منه، ولكن توجد له على 
في حملة كبرى بهدف تدمير كل البنى التحتية لـ "اإلبرهءب" وبرعمء أيضء التسبب في إسقءط حكم 

إعءدة السلطة  إلىأن يؤدي األمر  "حمءس"؛ استئنءف المفءوضءت السيءسية مع أبو مءزن بأمل
السكءن في غزة وعين الحكم؛ واالعتراف  الحكم في غزة أيضء؛ محءولة دق إسفين بين إلىالفلسطينية 

 –تفءهمءت مع الحكم هنءك  إلىبءن غزة هي بحكم األمر الواقع دولة مستقلة، ووفقء لذلك التوصل 
الدعم في إعمءبر البنى التحتية، مع حكومة  تفءهمءت أسءسهء وقف نءبر كءمل مقءبل االعتراف، بل
كبرى ليست مجدية، بينمء إمكءنيءت استئنءف "حمءس" وليس من خلف ظهرهء. وعتقديري، فءن حملة 

المفءوضءت السيءسية أو دق إسفين بين السكءن في غزة والحكم ليست ممكنة. يتبقى، إذًا، الوضع 
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اد خمس سنوات على "الجرف الصءمد" حءن الوقت القءئم واالعتراف بغزة كدولة مستقلة. واآلن، ب
 إلجرا  بحث في االستراتيجية الصحيحة.

نوعين:  إلىذلك، باد الحمالت الثالثة الكبرى في غزة، يمكن توزيع أنواع الحمالت  لىإإضءفة 
أي  –الوضع  إعءدة بءإلجمءلحمالت غءيتهء التحسين الدبرامءتيكي للوضع مقءبل حمالت غءيتهء 

سءبق عهده. الجمهوبر في إسرائيل ماني، سوا  بءلنسبة للبنءن أم بءلنسبة لغزة،  إلى –لنسبي الهدو  ا
بإنجءز اإلمكءنية األولى، أي تحقيق انتصءبر سءحق على الادو، ولكنه مستاد الن يدفع فقط الثمن 

 لنء أن نسلم بذلك. األجدىللطريق الثءني. لشدة األسف، فءن هذا الدمج ليس ممكنء، ومن 
س آخر يتالق بءلفرضية المغلوطة التي تجذبرت بأن حملة برية نءجاة في غزة ستستوجب احتالل دبر 
" أو االحتالل األخرى المتطرفتين، "القتءل من الجهة  اإلمكءنيتينبين  أنقطءع كله. عمليء، يبدو ال

ادو، تسمح بحشد جهد بري ضد مراكز القوة لل أخرى عسكرية  إمكءنيءتالكءمل للقطءع، توجد أيضء 
 كل حي وزقءق. إلىدون أن تكون حءجة للدخول جسديء 

م لجثمءني الجنديين اوبرون شءؤول وهدابر غولدن. فالى مدى يتالق بءلموضوع األلي األخيرالدبرس 
عشرات السنين كربرت إسرائيل الخطأ ووافقت على أن موضوع تبءدل األسرى أو السجنء  يتم على 

هذا خطأ. فكونه سيكون ألعدائنء، "حزب هللا" او "حمءس"، نحو منفصل عن بءقي مواضيع التسوية. 
. هكذا مثال، في نهءية أخرى تءلي يجب أن يرعط بمواضيع دومء هذا الموضوع برافاة كبرى وعءل

، كءن من السليم االستجءبة للضغط الدولي لفتح الماءبر "ذي 2009"الرصءص المصبوب"، الاءم 
ق إنسءني كءمل يتضمن أيضء إعءدة جلاءد شءليت مقءبل اإلنسءنية"، فقط كجز  من اتفء األغراض

 عدد ماقول من "المخرعين".
ائيل، مء الامل؟ الارف هو جمع الكءبينت في بحث عءجل فقط في الوقت الذي يبدأ ولكن في إسر 

، واتخءذ قرابرات في السيءسة اآلنفيه التصايد حول غزة، بدال من البحث في هذه المواضيع المبدئية 
 تحت النءبر. ال تكون 

 9/7/2019، "يديعوت"
 9/7/2019، األيام، رام هللا
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