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مب وسنتعامل مع أمور مسكوت عنها مثل ا"صفقة القرن" يحدده تر  غرينبالت: توقيت اإلعالن عن .1
 ... ولن نقدم أي ضمانات"الجهاد"و "حماس"

المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط، جيسون أن  ،12/7/2019 ،األيام، رام هللاذكرت 
مريكي  ممك  أن ننشر الزء  السياسي م  صفقة  الةرنص قبل اناتخخااات قال إن اإلدارة األ غرينبالت،

ن صالخط  اناقخصادم  مثيرة، وأعخةد أتها ممك  أن وأشار إلى أ اإلسرائيلي  المةررة في أيلول المةبل.
نظهر للقلسطينيي ، واألردن، ومصر، ولبنان، ما ممك  أن محدثص، مؤكدا صضرورة اتخراط السلط  

  مع إدارة البيت األبيض في جهود الرئيس األمريكي، دوتالد نرامب، لخحةيق صفقة  القلسطيني
 الةرنص، وقال: صإذا لم مك  هناك سالم كامل، فل  محدث شي ص.

مراسليها م   هب  الةدسي وجوتاه أتدرسون ع   13/7/2019، الشرق األوسط، لندنوجا  في  
كي  الخي طال اتخظارها، يط  السالم األمر خأوضح، في حوار معه، أن غرينبالت  واشنط ، أن
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اإلسرائيلي ونحةق حياة أفضل ومسخةباًل أفضل  -ويمك  لها أن ننهي النءاع العربي  صواقعي صسخكون 
نخعامل مع مصطلح حل الدولخي  ونركء على نا وقال إن الخط   لكل م  اإلسرائيليي  والقلسطينيي .

لخعامل مع فصائل مثل حماس والزهاد اإلسالمي قضاما مسكوت عنها مثل الحل لوضع غءة وا
وطلب  كي  لةضاما مثل المسخوطنات والالجئي  والةدس.يالقلسطيني، ونرفض الحلول السااة  األمر 

غرينبالت م  الزميع اتخظار الخط  الخي يرفضها القلسطينيون سلقًا قائال إتها نةوم على مقاوضات 
ألمر كل شي . وبخالف نوقعات كثيري ، أجاب غرينبالت بي  الطرفي  اللذي  سيةرران في تهام  ا

ألتها نا نسخطيع  ،ببساط  اأته إذا رفض أحد األطراف الخط  فإن موقف واشنط  سيكون نا شي 
 إجبار أحد على قبول أي شي  نا يريد قبوله.

 
 "إسرائيل"تل أبيب تحاول إقناع السلطة الفلسطينية بإعادة التحويالت الطبية لمشافي  .2

الخحويالت الطبي   إعادةالسلط  القلسطيني   إقناعنحاول  أبيبنل  إنقالت مصادر عبري  : ةدسال
 .أشهراعد قرار بوققها منذ  إسرائيلمشافي  إلى

مدير عام مسخشقى هداسا البروفيسور زئيف رونشخاي  الخةى  أن اإلسرائيلي mynetوذكر موقع 
  لمناقش  اآلثار المخرنب  على قرار السلط  الماضي اممثلي وزارة الصح  القلسطيني األسبوع

القلسطيني  اعدم إحال  المرضى القلسطينيي  للعالج في إسرائيل، وهي خطوة نسببت اخسائر كبيرة 
مليون شيكل، وحاول مدير المسخشقى نغيير موقف السلط  م  هذا  100لمسخشقى هداسا نصل لـ 

 الةرار.
هدت اتخقاضا كبيرا في عدد المرضى القلسطينيي  المنةولي  ش األخيرة األشهر أن إلىوأشار الموقع 

المةاف   أموالم   إسرائيلإلى هداسا، وذلك تخيز  قرار السلط  والذي جا  ردا على اقخطاع 
مأني اناجخماع األخير في أعةاب خطاب أرسله البروفيسور رونشخاي  مؤخرًا إلى رئيس  القلسطيني .

 وحذر فيه م  ما أسماه صكارث  إتساتي ص، تخيز  وقف الخحويالت. نياهو،تخبنيامي   اإلسرائيليالوزرا  
 12/7/2019، اإلخبارية معاوكالة 

 
 للفلسطينيينالحكومة تدعو لتوفير الحماية الدولية  .3

ملحم، صإن اسخهداف قوات اناحخالل للطقل عبد  إبراهيمقال الناطق الرسمي ااسم الحكوم  : رام هللا
وات م  قري  كقر قدوم برفاف  دمدم في رأسه بدم اارد ظهر اليوم خالل ص سن9الرحم  شخيوي ص

المسيرة السلمي  األسبوعي  في شوارع الةري  الخي نخعرض لالسخهداف والخنكيل اليومي م  قبل قوات 
اناحخالل، معكس شهوة الةخل الخي نسخبد اةادة المؤسس  العسكري  اإلسرائيلي  في نعاملها مع 
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ي  ألهالي الةري  وغيرها م  المدن والةرى والبلدات الخي نخعرض أراضيها لعمليات المسيرات السلم
الخزريف والمصادرة واقخالع األشزار إلفساح المزال أمام نغول اناسخيطان الذي ندينه الشرائع 

الت الدولي ، كما أته معكس أمضا مدى اناسخهخار اإلسرائيلي االةواتي  والشرائع الدولي ، والشعور ااإلف
شريكا أميركيا مغطي على اعخدا انهم ويزعلهم امأم  م  أي  إسرائيلم  العةاب اعد أن وجد قادة 

 عةاب دولي قد مطالهم .
ملحم في بيان، صإن الحكوم  وهي نخااع اةلق وألم شديدي  الحال  الصحي  الحرج  للطقل  وأضاف

  بخةدمم كل ما ممك  نةدممه إلتةاذ عبد الرحم ، إذ أوعء رئيس الوزرا  محمد اشخي  للزهات الصحي
حيانه، ونشارك والدمه وعائلخه ألمهم ووجعهم امصابهم، فإتها ندعو األمم المخحدة والمنظمات 

وحمام  األطقال  اإلسرائيليالخااع  لها وخاف  منظم  صاليوتيسيفص إلى إدات  هذا الخوحش  اإلتساتي 
وأشزارهم المسخهدف  االهدم والخزريف واناقخالع،  والمخظاهري  الذي  يدافعون ع  بيونهم وحةولهم

ونطالب الهيئ  الدولي  للمسارع  بخوفير الحمام  الدولي  للشعب القلسطيني األعءل م  اطش الةوة 
 العميا .

 12/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يًا للتقدم بالمصالحة الفلسطينيةحماس: قدمنا موقفًا إيجاب ..وفد المخابرات المصرية استقبلت .4

اسخةبلت قيادة حرك  المةاوم  اإلسالمي  حماس برئاس  رئيس المكخب السياسي إسماعيل هني  
وعضوي  كل م  األسخاذ محيى السنوار والدكخور خليل الحي  والمهندس روحي مشخهى وفد 

د الخالق والعميد نامر اعد المخابرات المصري  برئاس  الوكيل أمم  بدمع وعضوي  اللوا  أحمد عب
ظهر اليوم الزمع  في غءة، لبحث العديد م  الةضاما ذات اناهخمام المشخرك، وعلى رأسها ملف 
الوحدة الوطني  القلسطيني  والعالقات الثنائي  وهموم الشعب القلسطيني في قطاع غءة والخقاهمات مع 

 العدو.
دمًا لخحةيق الوحدة الوطني ، مسخحضرة المخاطر وقدمت قيادة الحرك  موققًا إمزابيًا في المضي ق

الخي نسخهدف الةضي  القلسطيني  والمنطة ، وأهمي  أن مكون الموقف القلسطيني النااع م  الخوافق 
ًة موقف دالوطني على اسخرانيزي  مواجه  المخاطر وعلى رأسها فقة  الةرن ومؤنمر البحري ، مؤك

 لمخوافق عليه في محطات عديدة.الحرك  الذي يخةاطع مع الكل الوطني ا
وخالل اللةا  قدمت قيادة الحرك  للوفد األمني المصري شرحًا وافيًا ع  خروقات العدو اإلسرائيلي 
نزاه قطاع غءة، ونباطئه في نطبيق الخقاهمات، مؤكدة أن العدو مزب مقهم اأن المةاوم  في غءة ل  

 نةبل إنا اكسر الحصار ع  قطاع غءة.
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الحرك  أهمي  نطوير العالقات بي  مصر والحرك  في قطاع غءة، وأن ننامي العالقات  وأّكدت قيادة
 محةق مءيدًا م  الخعاون في المزانات الخي نخقف ع  شعبنا القلسطيني وسكان قطاع غءة.

 12/7/2019، موقع حركة حماس
 

 لتنفيذ تفاهمات التهدئة أسبوعاً  "إسرائيل"فتحي حماد: ُنمهل  .5
قال قيادي في حرك  المةاوم  اإلسالمي  )حماس(، مسا  الزمع ، إن حركخه ُنمهل : األتاضول-غءة

 ”.الخهدئ “إسرائيل، أسبوعا واحدا، لخنقيذ نقاهمات 
وقال فخحي حماد، عضو المكخب السياسي في حماس، في خطاب ألةاه أمام مخظاهري  مشاركي  في 

ل اإلسرائيلي أسبوًعا فةط، م  أجل نطبيق ُتهمل حكوم  اناحخال“مسيرات العودة، شرقي مدين  غءة، 
 ”.نقاهمات الخهدئ  وكسر الحصار المقروض على قطاع غءة

إذا لم مكسر العدو هذا الحصار، وإذا لم ُمطبق الخقاهمات، لدينا في جعبخنا الكثير “وأضاف حماد 
 ”.  هللا نعالىم  الوسائل واألساليب، ننخظر اإلذن لخنطلق قوة وعءما واتقزارا في األعدا  إن شا

إّن الصبر على مماطل  اناحخالل في ننقيذ الخقاهمات بدأ ينقد، وتح  على “ونااع القيادي احماس 
 ”.وشك اناتقزار، واناتقزار ل  مكون في غءة بل في الضق  الغربي  المحخّل  والخارج أمًضا

وقال حماد  ام، الخميس.وفي موضوع آخر، نّعهد حماد االرد على قخل إسرائيل أحد أفراد كخائب الةس
برغم اناعخذار )رد الزيش اإلسرائيلي( سننخةم، وسنثأر للشهيد محمود األدهم وتح  ُتحّضر لذلك، “

 ”.وهذه رسال  ليسمعها العدو أّته كلما قخل مّنا سنةخل منه
 13/7/2019، القدس العربي، لندن

 
 حماس إلى دمشق؟تصريحات وإشارات ووساطة إيرانية.. هل أزفت عودة  :"الجزيرة" .6

علمت صالزءيرة تتص م  مصادر مطلع  أن إيران اسخأتقت جهود وساط  بي  حرك  : غءة-رائد موسى
المةاوم  اإلسالمي  )حماس( والنظام السوري إلعادة العالقات بينهما، اعد قطيع  مسخمرة منذ سنوات 

 على خلفي  الموقف م  الثورة السوري .
ءيرة تت أن تةاشا مزري داخل المكخب السياسي لحرك  حماس وكشقت المصادر الخي نحدثت للز

وأطرها القيادم ، حول مسأل  اسخعادة العالق  مع النظام السوري، وحساب المكاسب والخسائر م  
ورا  هذه العالق ، في ظل اسخمرار األسباب الخي أدت إلى الةطيع ، في إشارة منها إلى نعاطي 

ت المصادر إن هذا النةاش مأني في ظل اسخعادة إيران مزددا وقال النظام مع الثورة السوري .
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مساعيها لوساط  كاتت نوققت في مرحل  سااة ، م  أجل رأب الصدع واسخعادة العالق  بي  حماس 
 والنظام السوري.

ورفض عضو االمكخب السياسي للحرك  اشكل قاطع الخعةيب للزءيرة تت على نصريحات لعضو 
محمود الءهار، قال فيها إن صجهودا ُبذلت في السابق ونبذل حاليا لعودة  آخر االمكخب هو الدكخور

واكخقى المصدر االةول إن صهناك قرارا انخذه المكخب  العالقات بي  الحرك  والنظام السوريص.
السياسي ممنع الحديث سلبا أو إمزااا في مسأل  العالق  مع النظام السوري، أو الخعةيب على 

 الءهارص.نصريحات أبو خالد 
وكان الءهار قال صإن م  مصلح  المةاوم  أن نكون هناك عالقات جيدة مع جميع الدول الخي نعادي 
إسرائيل ولديها موقف واضح وفريح م  اناحخالل مثل سوريا ولبنان وإيران، في الوقت الذي نؤّيد 

 فيه اعض الدول الخليزي  إسرائيلص.
اعض الكخاب والمغردي ، بينهم الكانب والمحلل السياسي وناقت نصريحات الءهار اتخةادات حادة م  

 ماسر الءعانرة الذي رفض اشدة مدحه صلنظام اشار المزرم، والدعوة لعودة العالق  معهص، حسب قوله.
الحصار الذي نخعرض له حماس م  اعض أتظم  العرب وقال الءعانرة في حديث للزءيرة تت إن ص

افرون الحرك  والمةاوم  هم أتقسهم م  يخواطؤون مع مشاريع هو الذي دفعها تحو إيران، وم  مح
الخصفي  األميركي  الصهيوتي . لك  ذلك شي ، والخصريحات والمواقف المسخقءة لزماهير األم ، 

 وغير المحسوب  أفال، شي  آخرص.
 وحول فرص تزاح الوساط  اإليراتي  بي  حماس وتظام األسد، رأى الءعانرة أن صاألمر ليس فعبا
اطبيع  الحال إذا طلبت الحرك  ذلك، ونصريحات النظام العنخري  ضدها ممك  أن نخخقي إذا نوسط 
اإليراتيون المعنيون بذلك حخى يثبخوا فواب موققهم في سوريا بوفقه أساس العدا  لهم في المنطة  

ي ، )ازاتب العراق واليم (، وهم اآلن أكثر حرفا على ذلك في ظل نصعيد العةوبات األميرك
 وللخروج م  أسر المشروع الطائقي المخصادم مع الغالبي  في المنطة ص.

واعخبر الءعانرة أن اسخعادة حماس لعالقخها مع سوريا ل  مكون بال ثم ، وسيخحخم عليها نةدمم قربان 
يخمثل في نصريحات ندي  ضمنيا الموقف السابق، وهذا كله سيسي  إليها كثيرا في أوساط جماهير 

ما يؤكد أن نا مصلح  لها أبدا في دخول هذا الباب، نا سيما أن الحديث ع  اتخصار األم ، م
النظام في سوريا ما زال وهما، فضال ع  أن وضع إيران تقسها في سوريا يبدو مهددا االخقاهمات 

وقال إن صالسياس  حسااات دقية  نزيب على كل األسئل ، وليس الراه  منها  الروسي  األميركي .
خسارة جماهير األم  نا نعدلها خسارةص، في إشارة منه إلى أن خسائر حماس أكبر م  فةط، و 

 مكاسبها في حال إعادنها نطبيع العالق  مع النظام السوري.
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م  جهخه، أكد أسخاذ العلوم السياسي  ازامع  األم  في غءة الدكخور حسام الدجني للزءيرة تت، أن 
وسوريا، وقد ظهرت م  إشارات عدة لةادة الحرك ، أهمها صهناك فرف  لعودة العالقات بي  حماس 

فدرت ع  رئيس المكخب السياسي للحرك  في غءة محيى السنوار خالل إحيا  يوم الةدس العالمي 
 في شهر رمضان الماضيص.

لك  الدجني معخةد أن هذه المسأل  نا نحظى اإجماع داخل المؤسسات القيادم  لحماس، فالبعض 
القات مع تظام األسد صطعن  للثورة السوري ص، بينما يراها آخرون مهم  في ظل يرى في عودة الع

الظروف السياسي  واإلقليمي ، خصوفا ما معرف إعالميا ااسم صفقة  الةرنص، والموقف العدائي 
نزاه حماس، كل ذلك يدفعها أكثر تحو نطبيع العالق   -وخصوفا السعودم -لبعض الدول العربي  

 ري.مع النظام السو 
وقال إن عودة العالقات بي  الزاتبي  مرنبط امدى قدرة الوسيط اإليراتي على نةريب وجهات النظر، 
وإقناع دمشق اقخح أبوابها مزددا أمام حماس الخي كاتت نزد في سوريا المالذ اآلم  لقيادانها، 

 واسخقادت منها في نطوير قدرانها العسكري .
 12/7/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لديمقراطية": مشاريع نتنياهو لمستقبل الضفة ضمن مخرجات ورشة البحرين"ا .7

وفقت الزبه  الدممةراطي  لخحرير فلسطي  نصريحات رئيس حكوم  اناحخالل بنيامي  تخنياهو، : غءة
اشأن مسخةبل وادي األردن، وأجءا  واسع  م  الضق  القلسطيني ، وضمها إلى )إسرائيل(، وادعائه 

بلد ووط ص اإلسرائيليي ، نكشف حقية  النواما اإلسرائيلي  لما مسمى صالحل الدائمص، اأن الضق  هي ص
وأضاف بيان الزبه  أن مشاريع تخنياهو الخوسعي  نندرج في إطار نطبيةات  وزيف عملي  صالخسوي ص.

تخنياهو الةائم  على سياس  فرض انامر الواقع، ونزاهل الحةوق الوطني  المشروع   –فقة  نرامب 
لشعبنا القلسطيني، وقطع الطريق، اخطوات ميداتي ، على مشروع الدول  القلسطيني  وعافمخها 

 .67حءيران 4الةدس على حدود 
ودعت الزبه  القيادة الرسمي  إلى أخذ نصريحات تخنياهو اعي  اناعخبار، والنظر إلى خطورنها، 

 27ه في المزلس المركءي )الدورة والرد عليها اخطوات مضادة، نندرج في نطبيق ما نم الخوافق علي
( م  قرارات، نكقل الخروج م  انقاق أوسلو والخحرر م  قيوده، اما 23( والوطني )الدورة 28+ الـ 

في ذلك سحب اناعخراف بـصإسرائيلص، ووقف الخنسيق األمني، واعخماد المةاوم  الشعبي  اكل الوسائل، 
كما دعت الزبه  إلى نشكيل اللزان  سةف أوسلو.طريةًا بدياًل لخيار المقاوضات الثنائي  نحت 
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الشعبي  للدفاع ع  األرض القلسطيني  ومةاوم  عمليات الةرفن  وضمها لـ)إسرائيل( في إطار 
 المةاوم  الشعبي  لالحخالل.

 12/7/2019، فلسطين أون الين
 

 حماس تكشف تفاصيل زيارة وفدها إلى موسكو .8
، ع  نقافيل الءيارة الخي مزريها وفد قيادي رفيع برئاس  كشقت حرك  حماس، اليوم الزمع : موسكو

 عضو مكخبها السياسي موسى أبو مرزوق إلى موسكو.
وقال سامي أبو زهري القيادي احماس في نصريٍح فحقي إن الءيارة صنأني في سياق الخوافل 

لخطورات السياسي  والعالقات الثنائي  بي  كال الطرفي ص، إضاف  إلى صالرغب  في نةييم المسخزدات وا
 في المنطة ، خاف  نلك المخعلة  االةضي  القلسطيني ص.

 المحاوناتولقت أبو زهري إلى أن زيارة وفد حماس صنكخسب أهمي  خاف ؛ ألتها نأني في ظل 
وأضاف أن الءيارة نأني  األمريكي  لقرض فقة  الةرن ونصفي  الةضي  القلسطيني ص، وفق نعبيره.

سيق المواقف، خاف  مع األطراف الدولي  في مواجه  هذه الصقة  وبذل كل صرغب  م  حماس في نن
 .21جهد إلحباطهاص. وفق ما أوردنه فحيق  عربي 

 12/7/2019، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يزعم سقوط صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غالف غزة" .9
لزمع  م  قطاع غءة وقد سةط زعم جيش اناحخالل اأته رفد عملي  إطالق فاروخ مسا  ا: غءة

وذكر المخحدث  في منطة  مقخوح  م  صالمزلس اإلقليمي أشكولص حول ما معرف في غالف غءة
ااسم جيش اناحخالل صمخااع  للخةارير ع  إطالق فافرات اإلتذار في غالف غءة فالحديث ع  

 رفد إطالق قذمق  فاروخي  واحدة م  قطاع غءة اانزاه مسخوطنات غالف غءةص.
 12/7/2019، فلسطين أون الين

 
 محلل عسكري: الردع اإلسرائيلي تآكل وحماس تضع القواعد .10

أكد المحلل العسكري في فحيق  صيدمعوت أحروتوتص يوسي يهوشع، أن : الرأي –الداخل المحخل 
حخالل اإلسرائيلي أن إطالق النار على تاشط م  حماس أمس الخميس، هو صسو  ناا إعالن جيش
وقال يهوشع إن مثل هذا الخصريح لم مك   عخذاًرا اسيًطا، لكنه معبّ ر ع  حقية  معةدةص.فهمص ليس ا 
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ليخرج لو لم يخآكل مسخوى الردع اإلسرائيلي، مشددًا على أن حماس هي م  نضع الةواعد ونبخء 
 صإسرائيلص الخي نحاول إمصال رسال  لحماس اأتها نا نريد الحرب.

ار على أحد عنافر كخائب الشهيد عء الدي  الةسام قرب السياج وكاتت قوة إسرائيلي  أطلةت الن
ووفقت وسائل  القافل شمال قطاع غءة، وبرر جيش اناحخالل الحادث أته تانج ع  صسو  فهمص.

 إعالم إسرائيلي  بيان المخحدث ااسم الزيش بـ صالرد المخزل والزبانص.
 12/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"رض طرح أي اتفاق مع الفلسطينيين على استفتاء شعبي في يع زغانت .11

، أمس )الزمع (، أن ء)أزرق أبيض(، بيني غاتخ« كحول لقان»أعل  رئيس : تظير مزلي -نل أبيب
سيسعى إلى الخوفل إلى انقاق مع القلسطينيي  نحافظ فيه « حءب الزنرانات»حءبه المعروف ااسم 

، وأن هذا انانقاق سيطرح على اسخقخا  شعبي عام محسم فيه «ني قدرانها األم»إسرائيل على 
 الزمهور اإلسرائيلي موققه منه.

يخحدث في مةابل  مع اإلذاع  اإلسرائيلي  الرسمي ، فسئل ع  سبب غياب موضوع  ءوكان غاتخ
ول السالم مع القلسطينيي  ع  الحوار والنةاش السياسي عشي  اناتخخااات المةررة اعد شهري . فحا

الخهرب م  إعطا  إجااات قاطع  حول جوهر انانقاق الذي سيسعى إليه ونقافيله. ورفض إعطا  
نصور دقيق حول مسائل الحدود أو حول مسخةبل المسخوطنات في المناطق المحخل  م  الضق  

سندخل إلى العملي  السلمي  عندما مكون هناك شريك فلسطيني، وتخعهد »الغربي . ووافق على الةول: 
أنا يخضرر أحد م  سياس  حكومخنا وقرارانها. وكل نسوي  سنخوفل إليها، سُخعرض على الشعب 

 «.اإلسرائيلي ليحسم أمرها
إلى أته إذا حصل على نقويض بخشكيل الحكوم ، فسيدعو منافسيه الرئيسيي  في  ءوأشار غاتخ

ليبرمان( لالتضمام إلى )حءب اليهود الروس بءعام  أفيغدور « مسرائيل بيخينو»و« الليكود»حءبي 
الحكوم . لكنه أكد، مرة أخرى، أته ل  مزلس مع رئيس الوزرا  الحالي، بنيامي  تخنياهو، في 
الحكوم  ذانها، اسبب نورط األخير في قضاما القساد، ول  معرض على أحءاب الخطرف م  اليمي  

سنحاول جاهدي  عدم » واليسار اناتضمام إلى الحكوم ، اما في ذلك األحءاب العربي . ونااع:
 «.اسخبعاد أي شخص. تح  ضد المخطرفي  فةط

الوضع األمني غير »وحّمله مسؤولي  « ضعقه في مواجه  حرك  حماس»تخنياهو على  ءهاجم غاتخو 
حكوم  إسرائيل اقيادة تخنياهو ليست قوي  اما »وقال: «. المسخةر في المناطق المحيط  اةطاع غءة

 «.شاطرة االكالم وهءيل  ااألفعال يهصو« عدا فيه الكقام  في مواجه  األ
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م  غير المعةول أن ُمملي محيى السنوار زعيم »، في الحديث مع اإلذاع  اإلسرائيلي : ءوقال غاتخ
حماس في غءة، جدول أعمال البلدات اإلسرائيلي  الةريب  م  الحدود مع الةطاع. نا يخعّي  علينا أن 

أو االوتًا أو إرهابيًا نسلل م  تقق. مزب أن ترد احءم فارم. م   تسأل أتقسنا، إذا كان هذا فاروخاً 
« حماس»وهدد غاتخس «. مطلق طائرة ورقي ، عليه أن يخلةى منا فاروخًا، هكذا اكل اساط 

 «.حمل  واسع ، إذا اسخمرت في الخصعيد»بـ
 13/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 أو أذرعها خالل عامين هنغبي: نستعد الحتمال مواجهة عسكرية ضد إيران .12

قال وزير الخعاون اإلقليمي وعضو المزلس األمني والسياسي اإلسرائيلّي المصّغر )الكابينيت(، 
نساحي هنغبي، خالل لةا  مع فحيق  صمسرائيل هيومص، اليوم، الزمع ، إّن مواجه  عسكري  واسع  

 بي  إيران وبي  إسرائيل صمحخمل  جًداص.
أن نكون هناك مواجه  عسكرّي  ضد إيران أو ضّد أذرعها خالل العامي  وأضاف هنغبي صاناحخمال 

المةبلي  أكبر م  احخمال أنّا نكون حربص، وأردف أن هذه المواجه  صليست مسأل  هل، إتما مسأل  
وقّدر هنغبي أن الحرب بي  إيران وإسرائيل اتخةلت م  حرب االوكال  إلى حرب مباشرة،  مخىص.

رك  مباشرة، ونةديراني أن المواجه  بيننا وبي  إيران، سواً  كاتت مباشرة أو غير وأضاف صاليوم، المع
 مباشرة، هي أمر نا ممك  منعه، وفي كل الحانات نءداد شّدنها مع الوقتص.

آناف مةانل في سوري ، م  جنسّيات مخخلق ،  10وبخصوص سوري ، أشار هنغبي إلى أن هناك ص
راتيص، وأضاف أته االنسب  إليران فإّن صاحخالل سوري  شّق الطريق مخضعون إلمرة الحرس الثوري اإلي

 لخطويق إسرائيل في ثالث جبهات، امساعدة حرك  الزهاد اإلسالمي في غّءة وحءب هللا في لبنانص.
(. حينها كّنا 2006وأضاف هنغبي أّن إسرائيل نسعى لعدم نكرار صالخطأ الذي نال حرب لبنان الثاتّي  )

تت النخيز  أن حءب هللا أقام م  جديد نرساتخه الصاروخّي ، بل ووسّعها، حخى أته مسخنءفي  وكا
ألف فاروخ وقذمق ص، وأردف أن الةرار الذي انخذه الكابينيت قبل عام  160مملك اليوم حوالي 

وتصف بخشديد الضربات العسكرّي  في سوري  صيهدف إلى منع نطورات مشابه  في سوري ص، وكشف 
ةف ورا  الطائرة م  دون طّيار الخي اخخرقت إسرائيل )العام الماضي( قادم  م  األردنص أّن صإيران ن

 وأن إسرائيل نةّدر أن إيران نةف ورا  إطالق الصاروخ على جبل الشيخ، الشهر الماضي.
أّما ع  أسباب الخصعيد في هذه المرحل ، فةال هنغبي إّن صإسرائيل نا ممكنها نحّمل ثم  انامخناع 

مواجه ، الذي معني منح ضو  أخضر لإليراتيي  للخموضع في سوري ... مصّرون على فعل ع  ال
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المطلوب لإلضرار بهذا الخموضع، وإنا سنحصل على مملك  إرهاب على الحدود، أقوى اكثير م  
 حءب هللا وحماسص.

م  أن  وأضاف صتح  تريد أن مقهم اإليراتّيون أن مغامرنهم في سوري  غير مزدم  لهم، ونا أمل
يخموضعوا هناك. هم مةّدرون أتنا رّبما في هذه المرحل  أو في مرحل  أخرى سنخوّقف أو سنرندع، 
وهو ما ل  محدث. لذلك، هذه اللحظ ، فإن الطرفي  أمام مواجه ، إلى كل هذا ُمضاف الخونر 

لي مّرة إّن  المخءايد في المنطة  اسبب اإلخالل اانانقاق النووي اإليراتي. ااحث في الموساد قال
اإليراتيي  لم يخزاوزوا الخّط األحمر، إنا أتهم مةّطعوته إلى عشرات الخطوط الوردّم  الخي يخزاوزوتها 

 اشكل ندريزيص.
أما ع  المةصود صاالمواجه ص، فأشار هنغبي إلى أته في سوري  صمباشرة.. تح  تةصف وهم يرّدون 

اسخخدام فواريخ م  العراق، ااإلضاف  إلى العمل اشكل نا يوجعنا. اإليراتّيون قادرون على الرد ا
 م  لبنان أو م  إيران تقسهاص.

ورًدا على سؤال إن كان صخطر الحرب مع إيران يءدادص، رّد هنغبي صالمواجه  ُمْزدم ، ل  أسخخدم 
ألتنا سنخرج منخصري  م  كل مواجه ، تح  تعرف كيف تحمي أتقسنا م  كل نهديد،  صخطرصكلم  

ات دفاعي  وهزومّي  غير مخوّفرة لهم... تسخعّد اكل قدرننا ناحخمال ازدماد المواجه  خالل ولدينا قدر 
 هذا العام أو العام المةبلص.

 12/7/2019، 48عرب 
 

 غزة: الجيش اإلسرائيلي يعزز القبة الحديدية وتقديرات بعملية لحماس .13
  جنوبّي البالد، اعد نةديرات ااحخمال عّءز الزيش اإلسرائيلي، اليوم، الزمع ، منظوم  القّب  الحديدمّ 

أن نرّد حرك  حماس الليل  على اسخشهاد الناشط في كخائب الةّسام، عّء الدي  األدهم، مسا  
وبحسب ما ذكرت هيئ  البّث الرسمّي  )كان(، الزمع ، فإن الزيش اإلسرائيلي عّءز القّب   الخميس.

 ع قطاع غّءة.الحديدّم  وعّءز قوانه أمًضا على طول الحدود م
وأمس، الخميس، اعخرف جيش اناحخالل اإطالق النار على األدهم ما أدى ناسخشهاده، احز  ننةله 

وقال جيش اناحخالل في بياته لوسائل اإلعالم صرفدت  في صمنطة  محظورةص قرب السياج القافل.
الخحةيق األولي  قوة عسكري  عدًدا م  القلسطينيي  في منطة  السياج األمني شمال قطاع غءة. م 

يخضح أن تاشطا في قوة الضبط الميداتي الخااع  لحماس وفل إلى منطة  السياج في أعةاب نحرك 
 فلسطينيْي  امحاذانه. 
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ناحةا أنضح أن الةوة العسكري  الخي وفلت إلى المكان قامت بخشخيص تاشط الضبط الميداتي 
 لخحةيق في الحادثص.كمخرب مسلح وقامت اإطالق النار تخيز  سو  فهم. سيخم ا

 12/7/2019، 48عرب 
 

 موجة غضب إسرائيلية على بيان االعتذار لحماس: ضعف وتراجع .14
عاشت الحلب  السياسي  والعسكري  في إسرائيل، خالل الساعات األخيرة حال  م  : عدتان أبو عامر

د كوادر الغضب والنةم  على الزيش اإلسرائيلي عةب إفداره بياتا نوضيحيا ع  حادث مةخل أح
 حماس العسكريي  في قطاع غءة.

فةد قال أليئور ليقي الخبير اإلسرائيلي في الشؤون القلسطيني  إن صحماس نحخقل اما أسماه صاعخذار 
الزيش اإلسرائيليص ع  قخل محمود األدهم أحد كوادر جناحها العسكري كخائب عء الدي  الةسام، 

، مع أته في حال أفدر الزيش بياتا نوضيحيا مسا  أمس الخميس على حدود قطاع غءة الشمالي 
ع  مةخل أحد جنوده في حدث ما لكان األمر مقهوما، لك  أن مصدر بياتا حول مةخل أحد جنود 

 حماس، فاألمر يبدو غريباص. 
ص أن صالقلسطينيي  في غءة 21وأضاف ليقي في نةريره في فحيق  يدمعوت أحروتوت، نرجمخه صعربي

أته اعخذار مصدره الذعر اإلسرائيلي م  رد فعل حماس، فالبيان غريب وغير اعخبروا بيان الزيش ا
 مألوف للزيش الذي أوضح أن مةخل األدهم جا  تخيز  سو  فهم نطلب الخوضيحص.

وأشار إلى أته صاعيدا ع  الخقافيل الدقية  للحدث الميداتي الذي قخل فيه تاشط حماس العسكري، 
بال الشارع القلسطيني في غءة للبيان العسكري اإلسرائيلي الذي لك  األكثر أهمي  هو كيفي  اسخق

الخااع  لحماس على نداول بيان الزيش  اإلعالمأطلق عليه اسم بيان اناعخذار، فسارعت وسائل 
الذي جا  اعد وقت قصير، أقل م  ساعخي ، م  فدور نهديد حاد وحاسم م  الزناح العسكري 

 كوادرهاص. لحماس االرد المباشر على مةخل أحد
وأضاف أته صفي هذه اللحظات، خرج بيان الزيش الذي حصل االضرورة على مصادق  وزير الحرب 
رئيس الحكوم  بنيامي  تخنياهو، وفي غءة نرجموا البيان االصورة الخالي : حي  جا  نهديدتا قويا ضد 

نعبير ع  قوة ردع  إسرائيل، ذعرت واعخذرت، وسارع المخحدثون ااسم حماس لخقسير البيان على أته
 المةاوم ، وخشي  م  ردودهاص. 

وخخم االةول إن صالةرا ة الموضوعي  للبيان اإلسرائيلي في منطة  كالشرق األوسط، نعخبر إشارة إلى 
ضعف ونراجع، ألته م  المثير للةلق أته نا يوجد لدينا في إسرائيل م  نا مقهم العةلي  العربي ، هذا 
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ك م  مقهمها ويسخعد لدفع ثم  إشكالي للغام  ع  هذا البيان، في أقل في أسوأ األحوال، أو هنا
 الحانات سوً اص.

 12/7/2019، "21موقع "عربي 
 

 عضو كنيست: سارة نتنياهو تمتلك نفوذًا أكبر من زوجها .15
قال عضو البرلمان اإلسرائيلي، إيلي أفيدار، إن لدى سارة تخنياهو، زوج  رئيس الوزرا ، قوة أكبر 

تةل الموقع اإللكخروتي العبري صوالالص، اليوم الزمع ، على لسان عضو الكنيست و  ا.م  زوجه
اإلسرائيلي، إيلي أفيدار، ع  حءب صمسرائيل بيخنو/إسرائيل بيخناص، بءعام  أفيغدور ليبرمان، أن لدى 

ات سارة تخنياهو قوة أكبر م  رؤسا  الوزرا  اإلسرائيليي  الذي  حكموا البالد خالل العشر سنو 
وأشار عضو الكنيست اإلسرائيلي، إيلي أفيدار، إلى أن رئيس الوزرا  معخمد على أفوات  الماضي .

 المهاجري  الةادمي  م  انانحاد السوفييخي السابق.
 12/7/2019، األيام، رام هللا

 
 القطاعبرصاص االحتالل خالل قمع االحتالل مسيرات العودة في  إصابة 55غزة:  .16

قوات اناحخالل، اليوم الزمع  المشاركي  في جمع  صنا نقاوض .. نا فلح.. نا  قمعت الرأي: –غءة 
 اعخراف االكيانص م  مسيرات العودة السلمي  على الحدود الشرقي  لةطاع غءة.

مواطًنا، برفاص اناحخالل، وجرى الخعامل مع  55وأكدت وزارة الصح  القلسطيني  اغءة، إفاا  
ويشار إلى  جرا  قمع قوات اناحخالل لمسيرات العودة شرق قطاع غءة.حانات اخخناق ميداتًيا، وذلك 

أته قد شارك آناف المواطني  في قطاع غءة عصر اليوم في فعاليات جمع  صنا نقاوض .. نا 
 احراك مسيرات العودة وكسر الحصار. 66فلح.. نا اعخراف االكيانص ضم  الزمع  الـ 

 12/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 للمستوطنين "باب الخليل"الكشف عن تفاصيل جديدة من وراء كواليس بيع عقارات الكنيسة في  .17
في ملحةها أمس، إته اعد شهر م  صيدمعوت أحروتوت »النافرة ـ ودمع عواودة: قالت فحيق  

حخل  إلى موافة  المحكم  اإلسرائيلي  على تةل ملكي  القنادق الخاريخي  عند ااب الخليل في الةدس الم
، كشف ع  نقافيل جديدة ورا  الكواليس ربما نؤثر في »عطيرت كوهاتيم »الزمعي  اناسخيطاتي  

مصير العةارات الكنسي  الخي بيعت. ويخوقع أن نةدم البطريركي  األرثوذكسي  اليوتاتي  في الةدس 
« إمبريال»ملكي  فندقي المحخل  األسبوع المةبل، دعوى نطالب اإلغا  قرار المحاكم اإلسرائيلي  بنةل 
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الناشط  م  أجل نهويد الةدس « عطيرت كوهاتيم»م  البطريركي  إلى الزمعي  اناسخيطاتي  « بخرا«و
 المحخل ، خاف  البلدة الةدمم  ومحيطها.

وحسب نسريبات إعالمي  إسرائيلي  سخسخند الدعوى على ادعا  مهم مقاده أن بيع األمالك كان، 
الشخص الذي وقع على الصقة  هو محاسب البطريركي ، تيكوس ببادممس، عمليا، فقة  رشوة، وأن 

يدمعوت »الذي انهم ااناخخالس والسرق  وغادر البالد اعد نوقيع الصقة  مباشرة. وأوضحت 
، نيد بلومقيلد، وبموجبها فإن «بخرا»أن دعوى البطريركي  سخسخند إلى شهادة مدير فندق « أحروتوت
فعت له طوال سني  أموانا م  أجل الدفع تحو بيع القندق. كذلك قال د« عطيرت كوهاتيم»جمعي  

، ماني دان، دفع رشوة إلى تائب البطريرك والمحاسب طوال «عطيرت كوهاتيم»بلومقيلد إن رئيس 
سنوات أمضا، م  أجل دفع الصقة . وأضاف أن دان طالبه بخسزيل لةا انه معهما. وأشار إلى وجود 

، وينص على الخعهد بدفع مبالغ كبيرة إلى المالكي ، «بخرا»شرا  فندق انقاق أولي وسري اخصوص 
 وهي أكبر اكثير م  المبلغ الذي أعل  عنه سااةا.

 15ابخاعت القندقي  م  البطريركي ، قبل « عطيرت كوهاتيم»ونشير الصحيق  اإلسرائيلي  إلى أن 
. وفي حينه، أدى الكشف ع  هذه عاما، اسعر مخدن تسبيا قياسا اسوق العةارات في الةدس المحخل 

إلى اإلطاح  االبطريرك إيرينيوس ونعيي  البطريرك الحالي، « معاريف»الصقة  في فحيق  
ثيوفيلوس الثالث، الذي ننكر للصقة  ووفقها اأتها مشبوه  وأن مؤسسات البطريركي  لم نصادق 

قةات بيع عةارات لزهات عليها، علما أته هو اآلخر يخعرض ناتخةادات وانهامات اانارنباط اص
 إسرائيلي .

 13/7/2019، القدس العربي، لندن
 

 أهالي صورباهر يؤدون صالة الجمعة بحي وادي الحمص المهدد بالهدم .18
أقام أهالي بلدة فورباهر االةدس المحخل  فالة الزمع  على أراضي حي وادي الحمص اةري  فور 

 كني  في الحي.منشأة س 100ااهر، رفضا لةرارات الهدم الخي نهدد 
 وأكد مقخي الةدس والدمار القلسطيني  الشيخ محمد حسي  أن م  حق القلسطيني الرباط في أرضه.

، مؤكدا اتهم األرض أفحابورفض نصريحات رئيس وزرا  اناحخالل اأن القلسطينيي  ليسوا 
 الحق وارنباطهم بهذه الدمار هو ارنباط عةائدي. أفحاب

  وبشكل خاص المسزد األقصى المبارك م  خالل اقخحامه اليومي.ونحدث ع  اسخهداف المةدسات 
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 اناحخالل،اتهم يرفضون  إناسياس  اناعخةانات اليومي  في الةدس وقال:ص نا ذتب للشبان  إلىونطرق 
 فم  حق الشعب القلسطيني أن المحافظ  على أرضه ومةدسانه.ص

 12/7/2019، األيام، رام هللا
 

 المقدسيينعى إلى تهجير وإبعاد السكان سياالحتالل : مركز حقوقي .19
تدد مركء اإلتسان للدممةراطي  والحةوق اممارسات اناحخالل «: الةدس العربي»رام هللا ـ غءة ـ 

اإلسرائيلي األخيرة في الةدس المحخل ، الخي أكدت أن إسرائيل نسعى م  ورائها إلى نهزير وإاعاد 
 مدين  م  هويخها العربي  واإلسالمي  المسيحي .السكان المةدسيي ، وفرض واقع جديد، لنءع ال

واناعخةال للعشرات « العةاب الزماعي»وأكد المركء في نةرير له أن قوات اناحخالل نا نءال نمارس 
م  الشبان والقخيات م  قري  العيسوي  ونقرض عليهم حصارا لألسبوع الرااع على الخوالي، إضاف  

شة  سكني ،  100بنام  بواقع  16ر لهدم مباتيها وعددها إلى ممارس  الضغط على سكان فور ااه
 نحت حزج أمني  واهي .

ممارسات اناحخالل العنصري  اانباع سياس  اإلاعاد للمةدسيي  ع  الةدس ما زالت  أنوأشار إلى 
يومًا، في المةابل نسمح  15مسخمرة، حيث أاعدت قبل يومي  ثالث  شبان ع  المسزد األقصى لمدة 

حخالل للعشرات م  المسخوطني  ااقخحام ساحات المسزد األقصى، حيث سمحت لـ سلطات انا
مسخوط  ااقخحامه خالل شهر يوتيو/ حءيران الماضي. وأكد المركء الحةوقي أن ما نةوم اه  2,800

مخالف للةاتون الدولي، ويعخبر إاعادا قسريا م  خالل تةل »قوات اناحخالل في الةدس المحخل  
ممارس  »ذلك مشكل أمضا  أنوأشار إلى «. داخل أو خارج الحدود الوطني  إلى الشخص رغما عنه

قسري  غير قاتوتي  لألشخاص المحميي ، ويمثل اتخهاكًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا نانقاقي  جنيف 
واعخبر أن كل ما نةوم اه سلطات اناحخالل في الةدس ونحاول فرضه االةوة، معد وسيل  «. الرااع 

 «.نضييق العيش عليهم وطردهم م  مكان سكناهم»سطينيي  هناك لـ ضغط على القل
لنصرة المدين . وطالب منظم  المؤنمر اإلسالمي « خطوات فعال  وجريئ »ودعا المركء نانخاذ 

االقيام بدورها، وانخاذ إجرا ات دبلوماسي  واقخصادم  اةطع العالقات مع اناحخالل، ورفع دعاوى عليه 
 بي  وفةا لالخخصاص العالمي اموجب انقاقي  جنيف الرااع .أمام المحاكم األورو 

 13/7/2019، القدس العربي، لندن
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 احتجاج ضد االستيطان في القدس وإصابات بقمع االحتالل مسيرة سلمية برام هللا .20
تظم تشطا  م  اليسار اإلسرائيلي، مسا  اليوم الزمع ، ص: العربي الزديدص –الةدس المحخل ، رام هللا 

ق  احخزاجي  ضد اناحخالل واناسخيطان في حي وادي حلوة في سلوان جنوب المسزد األقصى، وق
فيما قمعت قوات اناحخالل مسيرة سلمي  غرب رام هللا وسط الضق  الغربي ، ما أوقع عددا م  

 اإلفااات.
ت وحمل النشطا  نافخات كخب عليها صأوققو اناسخيطان واناحخاللص، وتادى النشطا  عبر مكبرا

الصوت م  أمام منءل عائل  فيام، الذي سيطر عليه المسخوطنون: صع المكشوف ع المكشوف.. 
 اسخيطان ما بدتا تشوفص، وصمسخوطني  مسخوطني .. اطلعو برا فلسطي ص.

وكاتت جمعي  صإلعادص اناسخيطاتي  قد سيطرت على منءل عائل  فيام قبل عدة أّمام في حي وادي 
 ما خاضخه العائل  في محاكم اناحخالل.عا 25حلوة اعد فراع دام 

في سياق منقصل، أفيب عشرات القلسطينيي  احانات اخخناق ومخضام  أجنبي اةنبل  غاز في 
القخذ، اليوم الزمع ، اعدما قمعت قوات اناحخالل اإلسرائيلي المسيرة األسبوعي  في بلدة تعلي  غرب 

جنود اناحخالل الغاز المسيل للدموع اانزاه رام هللا والمناهض  للزدار واناسخيطان، حيث أطلق 
لصدور صفخوى ناهايص، الخي أكدت أن صالزدارص مخالف  15المشاركي ، الذي  خرجوا إلحيا  الذكرى الـ

للةاتون الدولي، وطالبت بوقف البنا  فيه وهدم ما نم بناؤه، ودفع نعويضات لكل المخضرري ، فيما 
 دوا الهخافات والشعارات المنددة ااناحخالل وجرائمه.حمل المشاركون العلم القلسطيني، ورد

على فعيد آخر، ذكرت مصادر فحافي  أن قوات اناحخالل اعخةلت، اليوم الزمع ، الشقيةي  همام 
عاما( م  سكان حي أم الدالي  جنوب مدين  الخليل جنوب  17و 13ومحمد حس  أبو فبيح )

 الضق  الغربي .
 12/7/2019، لندن، العربي الجديد

 
 مستوطنون يستولون على آبار في خربة سمرة باألغوار .21

وقال  اسخولى مسخوطنون، اليوم الزمع ، على آاار لخزميع المياه في خرب  سمرة ااألغوار الشمالي .
الناشط الحةوقي عارف دراغم ، إن المسخوطني  اسخولوا على اآلاار وسرقوا مياهها لسةام  أاةارهم، 

يي  م  سةام  مواشيهم، مشيرا إلى أن المسخوطني  أقدموا في ساعات الصباح ومنعوا الرعاة القلسطين
 على زراع  أشزار في منطة  خل  حمد، على مةرب  م  خيام السكان االمنطة .

 12/7/2019، األيام، رام هللا
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 إصابة طفل فلسطيني خالل مواجهات في الضفة الغربية .22
على هامش  اإلسرائيليغ  برفاص الزيش طقل فلسطيني ازروح اال : أفيبأ ف ب -تابلس 

مواجهات اتدلعت اليوم )الزمع ( بي  سكان قري  كقرقدوم في الضق  الغربي  المحخل  وجنود 
وينظم سكان كقرقدوم منذ ثماتي سنوات كل يومي  ، وفق ما افادت مصدران فلسطينيان.إسرائيليي 

 .2013عام  اإلسرائيلي جمع  وسبت مسيرة شعبي  مطالبي  اقخح طريق اغلةها الزيش
الطقل المصاب »وقال الطبيب قاسم دغلس مدير مسخشقى رفيدما في تابلس شمال الضق  الغربي  إن 

سنوات( م  بلدة كقرقدوم تةل إلى المسخشقى مصااا في رأسه  10عبد الرحم  ماسر شخيوي )
  إنا أن وضعه حرج له عملي أجريت، وقد اإلسرائيليبرفاف  م  النوع المخقزر مسخعملها الزيش 

 «.جدا وغير مسخةر
ي نزري خال األسبوعي خالل المسيرة »مراد شخيوي: « المةاوم  الشعبي  لمةاوم  الزدار»وقال منسق 

اإطالق الرفاص الحي اشكل جنوتي،  اإلسرائيليفي كقرقدوم )غرب مدين  تابلس( قام الزيش 
 «.وي الذي كان مزلس أمام بيت جيراتهرفاف  م  النوع المخقزر الطقل عبد الرحم  شخي وأفابت
 اإلسرائيليي ، مخهمًا عشرات الزنود «كان ممك  أن مةع عدد كبير م  الضحاما»شخيوي:  وأضاف

 اإطالق الرفاص الحي على المسيرة في شكل مباشر.
 13/7/2019، الحياة، لندن

 
 وعزلهاالبوابات اإلسرائيلية على مداخل القرى الفلسطينية: خنق للضفة تقرير:  .23

يوميًا قبل الساع  العاشرة فباحًا، نبدأ المركبات اانافطقاف عند حاجء : رام هللا ــ جهاد بركات
المحكم ، أو امسميانه األخرى، حاجء صبيت إيلص أو حاجء صدي سي أوص، شرقي مدين  رام هللا، وسط 

ين ، وننخظر نلك المركبات الضق  الغربي  المحخل ، على المدخل الشمالي لمدين  البيرة المزاورة للمد
قيام جندي إسرائيلي اقخح البواا  الحديدم  للحاجء للخارجي  م  رام هللا والبيرة، فيما نكون بواا  

 الةادمي  إلى المدينخي  قد ُفخحت عند الساع  السادس  فباحًا.
يدم  أمضًا في وإلى الشمال الشرقي م  رام هللا، نحديدًا عند مدخل قري  عي  يبرود، نقخح بواا  حد

مواعيد محددة، بي  الساع  الواحدة اعد الظهر والخامس  مسا . وسبق أن أُغلةت ألشهر، وبعد 
اعخراض نةّدم اه المزلس الةروي امساعدة مؤسسات حةوقي ، جا  رد اإلدارة المدتي  اقخحها أربع 

ي الزديدص، إن صحرك  ساعات فةط يوميًا. ويةول رئيس مزلس قروي عي  يبرود، سمير جبرة، لـصالعرب
أهالي عي  يبرود مكّبل  م  انزاهي ، هما حاجء بيت إيل والبواا  الحديدم  اانزاه ما مسميه 

، وهما طريةان مةّيدان امواعيد جيش اناحخالل، ليسلك المواطنون طرقًا أطول، 60اناحخالل شارع 
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خرىص، مؤكدًا أن صفي األمر لك  هاني  البوابخي  مخرجان مهمان لمحافظ  رام هللا تحو المدن األ
 عةااًا جماعيًا، ومحاول  لخلق ضغوط مسخمرة على المواطني ، وإشعارهم اأتهم داخل سز  مركبص.

قبل شهري  نةريبًا، أقام جيش اناحخالل عددًا م  البوااات اإلضافي  على مداخل قرى غرب رام هللا، 
إلى بواا  أقيمت على مدخل آخر قبل عام،  بواا  على أحد مداخل قري  شقبا، غرب رام هللا، أضيقت

وبواا  على مدخل خربثا بني حارث غربًا، وأخرى في رأس كركر، غرب رام هللا. لك  هذا جء  
 فغير م  تظام بوااات حديدم  أفبح منخشرًا، اعضها قدمم واآلخر جديد.

، لـصالعربي الزديدص، أن ويؤكد الناشط في المةاوم  الشعبي  في قري  النبي فالح، عطا هللا الخميمي
صهناك بوابخي  على مدخل قريخي منذ سنوات، إحداهما مغلة  اشكل دائم، وأخرى يخحكم بها جيش 
اناحخالل بال أي معايير، معرقاًل الحرك  في كثير م  األحيانص. وُنعخبر بوابخا النبي فالح طريةًا 

وليس ببعيد أغلق اناحخالل قبل أسابيع  لعشر قرى، ومخرجًا لمحافظ  رام هللا تحو سلقيت وقلةيلي .
مدخلي  لةري  دير تظام، غرب رام هللا، اشكل دائم ببوااات حديدم ، ليبةي طريةًا واحدًا للةري ، يخحّكم 

 فيه حاجءان عسكريان.
وحول اتخشار الظاهرة في قرى ومداخل رام هللا، مةول منسق الحمل  الشعبي  لمةاوم  الزدار 

الخواجا، لـصالعربي الزديدص، إته صنا يوجد نزّمع سكاتي مخوافل في رام هللا اليوم واناسخيطان، فالح 
إنا وُوضعت على مداخله بوااات حديدم ص. ويرى أن صهذا األمر مأني ضم  سياس  أوسع م  مزرد 
محافظ ، وننخشر في كل مناطق الضق ، خصوفًا الةريب  م  المسخوطنات، أو الةرى الخي نملك 

زاه الطرق انالخقافي  الرااط  للمسخوطناتص. ويةرأ الخواجا في ذلك ونحديدًا حاجء بيت إيل، مخرجًا اان
 إضاف  إلى كوته جء ًا م  سياس  الخضييق، اأتها صنحمل رسائل سياسي ، إذ ممك  خنق رام هللا في
أي وقت، أو في ظل أي ظروف نسخزدص. ويضيف صإته نغيير في طبيع  اعخراف اناحخالل بدور 
السلط  القلسطيني ، خصوفًا اعدما نمت إزال  نافخات على مداخل المناطق )أ( وفق انقاق أوسلو، 

نلك  كاتت نحذر اإلسرائيليي  م  الدخول إليها ااعخبارها مناطق نخبع للسلط  القلسطيني ، واسخبدال
الالفخات الخي نذكر سيطرة السلط  فراح ، اأخرى نحمل فةط أسهمًا ندل على أن المنطة  )أ( أو 

 )ج( م  دون أي ذكر للسلط ص.
 13/7/2019، ، لندنالعربي الجديد

 
 ليس شمال فلسطين وحده في دائرة نيراننا :نصر هللا .24

 صطمأتين صاة المنار، ليوّجه رسائل أطّل األمي  العام لحءب هللا السيد حس  تصر هللا أمس على قن
، مةابل رسائل نحذيري  إلى المحور األميركي ــــ صغير ضعيفصإلى الداخل اللبناتي، اأّن البلد 



 
 
 
 

 

 20 ص             4985 العدد:             7/13/2019 سبتال التاريخ:  

                                    

تصر هللا اإلسرائيليي  اعدم اسخخدام . وتصح اإلسرائيلي اأّن المةاوم  اليوم أقوى م  أي وقت مضى
، صشمال فلسطي  وحده في دائرة تيراتناصليس قائاًل ي، نعابير م  مثيل إعادة لبنان إلى العصر الحزر 

الشريط الساحلي م  تخاتيا إلى أشدود، حيث قلب الكيان، والزء  األكبر م  صبل النةط  األهم هي 
إذا كان هناك مةاوم  لديها قدرة وأضاف، المسخوطني  موجودون فيه، وكل مراكء الدول  األساسي . 

هذه المنطة ، فهل مسخطيع كيان العدو أن يخحّمل ذلك؟ هذا  فاروخي  اعشرات اآلناف نطاول
. حال  الردع الكبرى، سخمنع صسيكون العصر الحزري. والدمار الهائل هو الحد األدتى مّما سيحصل

فحيح أن األعمار بيد صبحسب تصر هللا، المخقائل جّدًا اأّته و اإلسرائيليي  م  اللزو  إلى حرب، 
 صفقة  الةرن صونناول تصرهللا في مةابلخه، ما ُمسّمى بـ .صُأفّلي في الةدسهللا، لك  منطقيًا أتا س

. صنا نملك عنافر النزاح، وفيها مزموع  عوامل لخقزيرها م  الداخلصكي ، ُمعخبرًا أّتها ياألمر 
ّن نا أحد مسخطيع فرض نوطي  الالجئي  القلسطينيي  إن كان هناك أ أوضح على هذا الصعيدو 

تةط  الةلق الوحيدة نرنبط اإرادة اللبناتيي ، وهي أّن يخم موضحًا االةول إن ص إجماع على رفضه،
الخهويل االوضع المالي واناقخصادي، وُيةال لنا إّن حبل النزاة الوحيد هو الةبول االخوطي  مةابل 

 . صالمال. قد مسيل لعاب البعض
 13/7/2019، االخبار، بيروت

 
 في البحر "بعا جديدةمزارع ش"تريد  "إسرائيل"بري: نبيه  .25

خالل اسخقباله وفدًا م  المنظم  العربي  ، بيروت: أكد رئيس مزلس النواب اللبناتي تبيه بري 
، في إشارة صإسرائيل نريد خلق مءارع شبعا جديدة، لك  هذه المرة في البحرصأن  ،للمحامي  الشباب

 5مخوض منذ صنافخًا إلى أن لبنان  ،صإسرائيلصإلى النءاع الحدودي البري والبحري في جنوب لبنان مع 
المعارك السياسي  ليست أقل ص، مشيرًا إلى أن صسنوات مقاوضات شاق ، والموقف اللبناتي هو هو
الةدس كاتت وسخبةى قبلخنا صوإذ شدد على أن  .صخطورة وأهمي  م  المعارك العسكري  مع العدو

دأ األرض مةابل السالم، وهي فقة  فقة  الةرن، هي تسف لمبص، اعخبر أن صالسياسي  والةومي 
 .صنزاري 

 13/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 كية متواصلةي: الشيطنة األمر "األونروا"لجنة تحقيق في  .26
، قبل أن صاألوترواصكيي  في يفمخت الونامات المخحدة سنوات ع  فساد موظقي  أمر : فراس الشوفي

قساد في لحظ  مصيري ، مع بد  مناقشات الخمديد مةّرر األمي  العام لألمم المخحدة فخح ملقات ال
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فما محصل في مكانب الوكال  في العافم  األردتي ، . للمنظم  الدولي  في أيلول/ سبخمبر المةبل
كيي  نرجم  نصريحات الرئيس دوتالد نرامب إلى إجرا ات، يعّمان، هذه األمام، معكس تّي  األمر 

. وبحسب آخر المعلومات، قامت لزن  نحةيق ص  لإلفالحالوكال  فاسدة وغير قابلصاعدما قال إن 
خاف  مرَسل  م  ق َبل األمي  العام لألمم المخحدة، األسبوع الماضي، االخحةيق مع مسؤولي  رفيعي 
المسخوى في إدارة الوكال ، ومصادرة أجهءة إلكخروتي  وحواسيب وهوانف، قبل أن نعود إلى تيويورك. 

  إلى عّمان اعد تحو شهر، برفة  محّةةي  مخخصي  وموظقي  كبار وم  المقخرض أن نرجع اللزن
األميركي  ساتدرا تائبخه في األمم المخحدة، للخحةيق مع المقوض العام السويسري بيار كرينبول، و 

ميخشيل، بخهم فساد واسخغالل للسلط ، وإلغا  عةود موظقي  ونزميد آخري ، ونعيي  بدنا  م  دون 
وليس خافيًا أن إدارة نرامب رسمت مسارًا لخصفي   الخوظيف في الوكال .مراعاة أدتى معايير 

نحت ثالث  عناوي : األول نقكيك مقهوم الالجئ، وحصر المعنّيي  اه االزيل األول م   صاألوترواص
القلسطينيي  الذي  ُأخرجوا م  أرضهم، وكذلك نقكيك المخيمات القلسطيني  إلسةاط الشواهد الخاريخي  

ر إلى فلسطي  م  الدول على اللز و ، وربط فكرة الالجئ القلسطيني بوجود ناجئ يهودي ُهزّ 
العربي . والثاتي، الضغط على األمم المخحدة والدول األخرى لوضع جدول زمني إلتها  الوكال  في 

مؤسس  فاسدة غير قابل  لإلفالح. وفي  صاألوترواصأقّل م  خمس سنوات. أما الثالث، فهو إعالن 
كي دمقيد يلسياق، ليس مصادفً  أمضًا أن مكون البديل الزديد لنائب وزير الخارجي  األمر هذا ا

ُوجدت لحّل قضي  الالجئي  القلسطينيي   صاألوترواصسانرفيلد، هو دمقيد شينكر، فاحب تظري  أن 
 وليس لخأبيد الةضي .

 13/7/2019، االخبار، بيروت
 

 مسؤولين في السلطة الفلسطينية مع غرينبالت يكشف عن لقاءات سرية بواشنطن .27
كشف المبعوث األمريكي لشؤون صعملي  السالمص في الشرق األوسط، جامسون غرينبالت، ع  : غءة

عةده اجخماعات مع قيادات في السلط  القلسطيني  صلك  اصقخهم الشخصي ص، رغم قرار رئيس السلط  
رافها االةدس المحخل  عافم  محمود عباس قطع انانصانات مع اإلدارة األمريكي ، اعد اعخ

 لالحخالل.
وقال: صلةد كنا حذري  أنا تكشف ع  هوي  الذي  تخحدث معهم، وأنحدث مع القلسطينيي  طوال 

  الوقت. هناك أتاس م  مكخبي، وتح  تةدر ما نبذله اإلدارة لخحةيق السالمص.
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لسطيني  والمنظم ، )بل( : صتح  تقهم أتهم نا يخحدثون ااسم عباس، أو السلط  القموضحاً ونااع 
 موجودون اصقخهم الشخصي ص.

 12/7/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بوتين يتعهد لعباس بالعمل على تعزيز حل الدولتين .28
الرئيس الروسي فالدممير بوني ، ، أن )د.ب.أ(تةاًل ع  وكال   13/7/2019، الخليج، الشارقةتشرت 

مود عباس، أته سيوافل عمله مع الزاتبي  األمريكي أبلغ أمس الزمع ، تظيره القلسطيني مح
، نم الخوافق هانقي وخالل انصال واإلسرائيلي م  أجل نعءيء حل الدولخي  لحل الةضي  القلسطيني .

ضرورة انالخءام االشرعي  صعلى أن الحل السياسي له األولوي  م  أجل سالم عادل ودائم، وأكد بوني  
القلسطيني اإلسرائيلي، وأن الدعم اناقخصادي نا مزوز أن مكون قبل  الدولي  إلمزاد نسوي  للصراع

 .صالحل السياسي الذي له األولوي 
اسخعداد موسكو لدفع عملي  السالم، ص أكد بوني ، أن دبيم    12/7/2019، الحياة، لندنوجا  في  

جل الخوفل إلى حلول اما في ذلك اسخئناف المقاوضات المباشرة بي  القلسطينيي  واإلسرائيليي  م  أ
الزهد صإن ص. وفي ما مخص ملف المصالح  القلسطيني  قال محمود عباس م  جهخه مةبول  للطرفي 

، 2017الروسي في موضوع المصالح  القلسطيني  هام ومةدر، وإتنا ملخءمون اانقاق الةاهرة عام 
ضم  إطار منظم   لح نخم جهود المصاأكد بوني  ضرورة أن في حي  . صوجاهءون لخنقيذه االكامل

 الخحرير القلسطيني .
 

 يشجعها على ضم المزيد من أرض فلسطين "إسرائيل"مسؤول أممي: عدم محاسبة  .29
حذر المةرر األممي المعني احةوق اإلتسان في األراضي القلسطيني ، مامكل لينك، م  أن : جنيف

السلطات وذكر أن  . مشزعها على ضم المءيد م  األراضي القلسطيني صإسرائيلصعدم محاسب  
مشكل صاتخهاكا لمبدأ  صإسرائيلصاإلسرائيلي  منعخه م  دخول األراضي القلسطيني . وأكد أن ما قامت اه 

 انالخءام االخعاون مع خبرا  حةوق اإلتسان األممي ، ااعخبارها دول  عضو ااألمم المخحدةص. 
 12/7/2019 ،وكالة االناضول لالنباء، أنقرة
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 كي مفاجئ على الفلسطينيينانفتاح أمير  .30
 محمود الريماوي 
تقى مسؤولون فلسطينيون، بينهم تبيل شعث وتبيل أبو ردين  ومزدي الخالدي، أتبا  تشرنها فحيق  
صإسرائيل اليومص ع  اسخعداد السلط  القلسطيني  إلرسال وفٍد برئاس  مدير جهاز المخابرات، ماجد 

المةّرب  م  رئيس وزرا  اناحخالل، بنيامي  تخنياهو، قد فرج، إلى واشنط  قريبًا. وكاتت الصحيق  
يوليو/ نموز الزاري، أن انصانات قد جرت بي  مسؤولي  أميركيي  مةّربي  م   9ذكرت الثالثا ، 

الرئيس دوتالد نرامب ومسؤولي  فلسطينيي  مةّربي  م  الرئيس محمود عباس. وجا  النقي، في جاتٍب 
يادي في حرك  حماس، موسى أبو مرزوق، اعخبر فيها أن صوجود ماجد منه، ردًا على نصريحاٍت للق

فرج في واشنط  شكل مقاجأة لناص. كان خبر صإسرائيل اليومص ُمسيسا إلى درج  كبيرة، ويسخند إلى 
تزاح مءعوم لورش  المنام ، وإلى ضغوط إدارة نرامب المءعوم تزاحها، وصأن هذه الضغوط أثمرتص 

 . وكان مسخغربا الحديث ع  وفد برئاس  رئيس جهاز األم ، إذ في العادة على السلط  القلسطيني
ولدى سائر الدول، نا يخرأس فاحب هذا المنصب وفودًا سياسي . وليس سرًا أن انانصانات، ذات 
الطااع األمني المحض، قائم ، ضم  برونوكونات أمني  مع دول عديدة، بينها الونامات المخحدة 

، 2017نصانات ذات الطااع السياسي بي  الزاتبي ، فهي مخوقق  منذ أواخر العام األميركي . أما انا
 اعد الخسليم األميركي بخسمي  اناحخالل الةدس عافم  لدولخه.

على أن اآلوت  األخيرة، وبالذات اعد اتقضاض ورش  المنام ، شهدت مؤشرات على رغب  واشنط  
أوضحها المةابل  الخي أجراها المبعوث، جيسون بخزديد انانصانات مع السلط  القلسطيني ، م  

غرينبالت، مع فحيق  صاألمامص الصادرة في رام هللا والمةّرب  م  السلط . وأبدى فيها المبعوث 
اسخعداد إدارة بالده إلعادة فخح صسقارة منظم  الخحرير في واشنط  شريط  عودة السلط  إلى طاول  

ركي أولي ع  المواقف العدائي  نزاه شعب فلسطي  وممثليه، المقاوضاتص. وفيما بدا أته نراجع أمي
فةد اخخار غرينبالت إعادة افخخاح مكخب دبلوماسي، بدنا م  الخراجع ع  أخطا  جسيم  نخعلق 
االةدس المحخل ، كما قام بخحميل السلط  مسؤولي  اتهيار المقاوضات، مخماهيًا في ذلك مع الموقف 

لزاتبي ، اناقخصادي والسياسي، قائال إته صليست هناك تي  لدى نرامب، اإلسرائيلي. وربط الرجل بي  ا
لقرض مواققه على السلط  كي مشخري القلسطينيي  االمالص. واّدعى أته صبدون خط  اقخصادم  جدم  
نخضم  اسخثمارات ومشاريع مخخلق ، ل  مكون أي احخمال نانقاق سالم تاجحص، احسب قوله. ولّما 

ألميركي  في الةدس الخي نم إغالقها، وكاتت ندير انانصانات مع السلط  سئل ع  الةنصلي  ا
القلسطيني ، أجاب أن في وسع القلسطينيي  انانصال مباشرة مع البيت األبيض! علما أن كل الدول 



 
 
 
 

 

 24 ص             4985 العدد:             7/13/2019 سبتال التاريخ:  

                                    

ممكنها إجرا  مثل هذه انانصانات المباشرة، ولك  ذلك نا ممنع وجود هيئ  دبلوماسي  ننظم 
 انانصانات.
خشار جاريد كوشنر، فكان أكثر صكرماص، حي  قال إن صالرئيس دوتالد نرامب معزٌب جدا أما المس

االرئيس محمود عباس! وإته )نرامب( مسخعد للخوافل معه )عباس( في الوقت المناسب، اخصوص 
اقخراح أميركي للسالمص. وأوضح كوشنر، في نصريحانه الخي تشرت يوم الثالث م  يوليو/ نموز 

خط  السالم األميركي  نةع بي  مبادرة السالم العربي  والموقف اإلسرائيليص. وهي م  الزاري، أن ص
المّرات النادرة الخي مأني فيها مسؤولون في إدارة نرامب على ذكر مبادرة السالم العربي ، وقد جا  

 ذكرها مةخرتا االمساوم  عليها، ونخفيض سةقها إلى تصف المساف !
ان ظهرنا في األسبوعي  الماضيي  م  مسؤولي  أميركيي ، اشأن الرغب  في هانان هما اإلشارنان اللخ

نزديد الخوافل مع الزاتب القلسطيني. وقد الخةطهما محّرر الصحيق  اإلسرائيلي ، داتييل سيريوني، 
وقلبهما رأسا على عةب، ااناّدعا  برغب  أو اسخعداد أو حخى مبادرة فلسطيني  لخزديد الخوافل، فةد 

ى المحرر الليكودي أن نأني المبادرة في هذا انانزاه م  واشنط ، نماما كما عّء على عّء عل
مسؤولي  أميركيي  اناعخراف اقشل ورش  المنام ، اقضل المةاطع  القلسطيني  الرسمي  للورش  
)ظهرت اعدئذ مؤشرات مةلة ، حي  سارع الزاتب القلسطيني إلخال  سبيل رجل أعمال أو أكثر اعد 

 م لدى عودنهم إلى الضق  الغربي ، مم  شاركوا اصورة فردم  في ورش  الكالم المخادع(.نوقيقه
وحصيل  المسأل  أن الزاتب األميركي يخوجس م  إخقاق خطخه، اعد طول نأجيل إلعالتها، ويدرك، 
ا اصورة ما، أتها عدمم  الخوازن، ونلحق إجحافا شديدا وجوهريًا االحةوق القلسطيني ، ما سيثير رفض

عارما عليها، ل  ممّك  حخى األطراف العربي  الةابل  ضمنًا بها م  نأييدها والوقوف إلى جاتب 
أفحابها. وهذا ما مقسر اللي  األميركي المقاجئ والدبلوماسي  الناعم  الخي انسمت بها نصريحات 

ع اناعخراض كوشنر وغرينبالت، اعد نوّطد الةناع  أن الخط  ل  نكون قابل  للخسويق والخمرير، م
القلسطيني، جمل  ونقصيال، على فحواها الةائم على نكريس اناحخالل وشرعنخه، ومكافأة المحخلي . 

 وم  هنا نأني الرغب  األميركي  في إجرا  انصاناٍت اغرض المساوم  والمةامض .
ما  وفي حال زحءح  المواقف ازهوٍد عربي  )أردتي  أساسا(، فةد نخزّدد انانصانات على مسخويات

بي  الزاتبي ، األميركي والقلسطيني، مع وجود صشعرة معاوي ص مخمثل  في انانصانات األمني ، غير 
أن ذلك نا يبدو مرجحًا مع نأثير مسخشاري  ومةّربي  لخرامب، ذوي تءع  ليكودم ، مضعون مصلح  

الةومي، جون اناحخالل فوق مصالح بالدهم، فقي أواخر يوتيو/حءيران الماضي، كان مسخشار األم  
بولخون، مطوف مع تخنياهو في منطة  األغوار، ويةر اأهمي  األغوار القلسطيني  ألم  اناحخالل 
اإلسرائيلي! فيما كان مضيقه يناشده بذل جهوده مع الرئيس نرامب لالعخراف ااألغوار نحت سيادة 



 
 
 
 

 

 25 ص             4985 العدد:             7/13/2019 سبتال التاريخ:  

                                    

وقف، فل  نكون هناك حاج  اناحخالل، أسوة االةدس وبالزونان السوري. وإذا ما نم اتخءاع مثل هذا الم
لصقة  الةرن، ونا لرفضها. فالمطلوب عدم الخعامل معها، ونزنيد الزهود، بدنا م  ذلك، للكقاح ضد 
الخطوات الخي انخذت احق الةدس وشرعن  اناسخيطان، وهي خطواٌت ننسف المواقف األميركي  على 

 مدى سخ  عةود.
 13/7/2019، العربي الجديد، لندن

 
 حماس من رفع وتيرة تجاربها الصاروخّية؟ ما هي رسائل .31

  أحمد أبو عامر
كّثف الزناح المسّلح لحرك  حماس، كخائب عّء الدي  الةّسام، م  نزاربه  –مدين  غّءة، قطاع غّءة 

الصاروخّي  في األشهر األخيرةّ، وذلك في إطار نطوير قدرانه العسكرّي ، إنّا ّأن إجرا  نلك الخزارب 
 نا مخلو م  رسائل عسكرّي  وسياسّي  ونحديدًا إلسرائيل.في أوقات معّين  

فواريخ ذات مدّمات مخخلق  م  شمال  10وكاتت آخر نلك الخزارب إطالق الزناح المسّلح لحماس 
نّموز/يوليو الزاري، وذلك قبل ساعات قليل  م  اتعةاد  3قطاع غّءة وجنوبه في اّنزاه البحر في 

غّءة، في حضور كبار قادة الزيش ورئيس الوزرا  اإلسرائيلّي بنيامي  الكابنيت اإلسرائيلّي في غالف 
 تخنياهو للخباحث في ملّف الخهدئ  المخعّثرة مع حرك  حماس.

وفي أعةاب اناجخماع هدد تخنياهو حرك  حماس االةول: صسياساننا واضح ؛ تريد إعادة الخهدئ  إلى ما 
عسكري  واسع  النطاق، إذا لءم األمر، هذه هي كاتت عليه، ولك  اموازاة ذلك تسخعد لش  عملي  

 نعليماني للزيشص.
حءيران/يوتيو الماضي،  28هنّي  قد هانف في  إسماعيلوكان رئيس المكخب السياسّي لحماس 

المبعوث األممّي للشرق األوسط تيكوناي مالدتوف، وأّكد له أّن نلّكؤ إسرائيل في ننقيذ نقاهمات 
سلبّي . ونةدم الزاتبان خطوات طفيق  اعد الخوفل نانقاق الخهدئ  الزديد الخهدئ  سخكون له نأثيرات 

البالوتات الحارق   إطالقحءيران/يوتيو الماضي، فخقضت حرك  حماس والقصائل األخرى  28في 
اانزاه جنوب إسرائيل، فيما أعادت إسرائيل إمداد قطاع غءة االوقود، ووسعت مساح  الصيد 

قارب فيد فلسطيني محخزء لديها منذ سنوات، إنا أن الخطوات  20 للقلسطينيي ، كما وأعادت
نموز/يوليو الزاري، اعخراض حوام   8اإلسرائيلي  لم نعزب القلسطينيي ، فأعلنت إسرائيل في 

 فلسطيني  أطلةت اانزاه جنوب إسرائيل.
دّمانها، حال  م  وأثارت الخزارب الخي نعّد األكبر خالل األشهر األخيرة م  حيث أعداد الصواريخ وم

الخوف في فقوف اإلسرائيلّيي  في غالف غّءة، حيث أبلغوا ع  سماعهم أفوات اتقزارات قوّي ، 
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الشرقّي  -فيما دّوت فافرات اإلتذار في فورة خاطئ  في مدين  سديروت قرب الحدود الشمالّي 
 لةطاع غّءة أثنا  الخزارب الصاروخّي .
وم  الشعبّي ، فّضل عدم الكشف ع  هوّيخه، في حديث إلى اعخبر مسؤول عسكرّي في لزان المةا

صالموتيخورص أّن الخزارب الصاروخّي  الخي نةوم بها القصائل القلسطينّي  نأني في إطار الخطوير 
المسخمّر لةدرانها العسكرّي ، والخي لزأت إليها للخغّلب على مشكل  فعوب  نهريب نلك الصواريخ إلى 

 قطاع غّءة.
المةاوم  )حماس والزهاد ولزان المةاوم  الشعبي ( نرّكء في نزاربها األخيرة على الدّق  وبّي  أّن 

والةّوة الخدميرّي  ومحاونات نزاوز منظومات اعخراض الصواريخ اإلسرائيلّي ، ونحديدًا منظوم  القّب  
 الحديدّم .

ائيل في بدام  أّمار/مايو وأوضح أّن القصائل القلسطينّي  تزحت خالل جول  الخصعيد األخيرة مع إسر 
الماضي، في الخشويش على عمل منظوم  القب  الحديدم  ولم نعخرض سوى عدد قليل م  
الصواريخ، واسخطاعت الصواريخ القلسطينّي  الوفول إلى أهدافها بدّق ، وأحدثت دمارًا وخسائر في 

 األماك  المسخهدف .
نشري   17الخي أفابت مدين  بئر السبع في  وأظهرت اآلثار الخي خّلقخها الصواريخ القلسطينّي 

آذار/مارس الماضي، وكذلك  25، ومنطة  هشارون في شمال نّل أبيب في 2018األّول/أكخوبر 
أّمار/مايو الماضي، مدى دّق  الصواريخ المحّلّي  الخي  5الصواريخ الخي أفابت مدين  عسةالن في 

 لزهاد اإلسالمّي، ونطّورها.نمخلكها القصائل القلسطينّي ، ونحديدًا حماس وا
وكان قائد في سالح المدفعّي  لحرك  حماس هو مكنى أبو معاذ ذكر للموقع الرسمّي لكخائب الةّسام 

حءيران/يوتيو الماضي، أّن معّدل إطالق الصواريخ خالل جول  الةخال األخيرة مع إسرائيل في  2في 
فاروخ خالل يومي (،  700جه  بي  الطرفي  )بدام  أّمار/مايو الماضي، هو األعلى في ناريخ الموا

 S40وذلك بهدف نزاوز منظوم  القّب  الحديدّم ، مشيرًا إلى أّن الصواريخ الخي أطلةت هي م  توع 
 محّلّي  الصنع ونحمل رؤوسًا مخقّزرة كبيرة.

  نوافل صالموتيخورص مع مسؤولي  سياسّيي  وعسكرّيي  في حماس للخعةيب على الخزارب الصاروخيّ 
األخيرة وأهدافها، إنّا ّأتهم رفضوا الخحّدث، وأّكدوا أّن الةدرات والخزارب العسكرّي  نبةى م  األسرار 

 الخي نا ممكنهم الحديث حولها في اإلعالم.
ولزأت حماس والقصائل القلسطينّي  األخرى )الزهاد اإلسالمي، لزان المةاوم  الشعبي ، كخائب 

لمحّلّي ، للخغّلب على مشكل  فعوب  نهريب الصواريخ إلى قطاع األقصى( إلى نصنيع الصواريخ ا
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غّءة، جّرا  الزهود اإلسرائيلّي  والمصرّي  واألميركّي  في منع وفول شحنات األسلح  إلى قطاع غّءة 
 م  إيران أو ليبيا عبر السودان.

أفبحت لديها ، واسخمّرت في نطويره حّخى 2001وفّنعت حماس الصاروخ المحّلّي األّول في عام 
نشري   3ألف فاروخ، فيما رفدت إسرائيل في  20نرسات  م  الصواريخ نةّدرها إسرائيل بـ

، الخزرب  الصاروخّي  األولى للحرك  في اّنزاه البحر، والخي وفل مدى 2009الثاتي/توفمبر 
ل في ضرب مدين  نّل أبيب خال M75كيلومخرًا، واسخخدم ذلك الصاروخ  60الصاروخ فيها إلى 

 .2012الحرب اإلسرائيلّي  على قطاع غّءة في عام 
أّمار/مايو الماضي، أّن نطّور قدرات حماس  30كشف قائد حرك  حماس في غّءة محيى السنوار في 

أّمار/مايو  17العسكرّي  جا  اقضل الدعم اإليراتّي. فيما ذكرت مصادر عسكرّي  إسرائيلّي  في 
يخ م  النوع الثةيل ذات جودة فائة  ونصيب أهدافها بدّق ، الماضي، أّن حماس نمخلك نرسات  فوار 

 فّنعت على يد خبرا  إيراتّيي ، كما وأّتها شّكلت نحّدّمًا لمنظوم  القّب  الحديدّم .
نّموز/يوليو الزاري، أّن رسال   3اعخبر المراسل العسكرّي لموقع وانّا اإلسرائيلّي، وفي نغريدة له في 

خزارب الصاروخّي  هي صإن لم محدث نةّدم في مباحثات الخهدئ  فإّتنا حماس إلى إسرائيل م  ال
 ذاهبون تحو المواجه ص.

جونات قخال  10دخلت إسرائيل والقصائل القلسطينّي  في قطاع غّءة، وفي مةّدمخها حرك  حماس، في 
، وذلك في ظّل نعّثر نطبيق نقاهمات 2019وحّخى أّمار/مايو  2018عسكرّي  منذ آب/أغسطس 

الخهدئ  بي  الزاتبي ، وكان السالح األبرز الذي اسخخدمخه القصائل الصواريخ امدّمات وأحزام 
 مخخلق .

اعخبر اللوا  العسكرّي المخةاعد وقائد المدفعّي  السابق في منّظم  الخحرير القلسطينّي  وافف عريةات 
خزارب الصاروخّي  المسخمّرة في حديث إلى صالموتيخورص أّن رسائل حماس العسكرّي  والسياسّي  م  ال

نريد م  خاللها الةول إّتها جاهءة ألّي حرب إسرائيلّي  نشّ  على قطاع غّءة، إضاف  إلى أّن الحصار 
 اإلسرائيلّي الخاتق لةطاع غّءة ل  ممنعها م  نطوير قدرانها الصاروخّي .

يه رسائل الخهديد إلى قطاع وبّي  أّن حماس أرادت نوجيه الرسائل االمثل، فإسرائيل اعخادت على نوج
 3غّءة عبر المناورات العسكرّي  الخي نزريها، تاهيك ع  الخهديدات الخي وّجهها تخنياهو في 

نّموز/يوليو الزاري، اأّن إسرائيل مسخعّدة للذهاب إلى معرك  عسكرّي  مع قطاع غّءة إذا فشلت جهود 
 الخهدئ  مع حماس.
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منّي المةّرب م  حماس رامي أبو زبيدة لـصاالموتيخورص إّن م  جاتبه، قال المخخّص العسكرّي واأل
حماس نسعى إلى نطوير قدرانها الصاروخّي ، اسخعدادًا ألّي معرك  عسكرّي  مةبل  بهدف الخأثير في 

 سيرها ونحةيق مكاسب سياسّي  وعسكرّي .
الصواريخ إذا اسخمّرت  وبّي  أّن حماس أرادت نوجيه رسال  إلى إسرائيل اأّتها مسخعّدة ناسخخدام نلك

في مماطلخها بخنقيذ نقاهمات الخهدئ ، منّوهًا اأّن رسال  الخزارب الصاروخّي  وفلت إلى اجخماع 
 الكابنيت اإلسرائيلّي الذي اتعةد في غالف غّءة اعد ساعات م  الخزارب.

طاع غّءة إلى ونأني نزارب حماس الصاروخّي  على وقع الخحذيرات م  اتءناق األمور بي  إسرائيل وق
 مواجه  شامل  إن لم يخةّدم الطرفان في مباحثات الخهدئ .

 12/7/2019المونيتور، 
 

 حل لكم أن تفهموا!… فلسطين ليست للبيع .32
 علي الصالح

عبارة فدح بها ماتديال ماتديال، حقيد الءعيم والمناضل الزنوب افريةي « ليست للبيع»فلسطي  
ف السويسري ، عبارة رددها م  قبله ماليي  القلسطينيي  في الراحل تيلسون ماتديال، م  قلب جني

وم  لف « فقة  الةرن «و« ورش  البحري »الداخل، وفي والشخات، لعل وعسى أن مسمعها أفحاب 
لقهم، مع أتني وهللا نا أظنهم مسخوعبون معناها، حخى إن سمعوها، فزل نقكيرهم أن كل شي  

 خ.معروض للبيع حخى الوط  والعرض والخاري
ومع ذلك فهذه رسال  إلى الةادة العرب، ناسيما الخليزيون منهم، الذي  سارعوا، اأمر م  الراعي 
األمريكي إلى المشارك  في مؤنمرات، بل تظموا مؤنمرات أخرى في محاونات إلغرا  القلسطينيي  
 اعروض مالي ، ظنوا خطأ أته سيسيل لها اللعاب، محاونات كشقوا فيها ع  جهلهم االشعب
القلسطيني وقدرانه وطاقانه، وفموده وإفراره ونضحيانه، ونمسكه اةضيخه ووطنه على مدى أكثر 
م  قرن. رسال  إلى الةادة المقروضي  على شعوبهم، ونا يخورعون ع  بيع فلسطي  نا اخسارة 

بيع فحسب، بل ونسديد أقساط اناحخالل اأموالهم. رسال  إلى الةادة العاجءي ، مقادها إذا اردنم ال
فبيعوا أراضيكم، إن اةي منها شي  لم يبع اعد، ولم يؤجر لألمريكيي  أو اإلسرائيليي . وإذا فممخم 
على البيع فعلى األقل بيعوا بثم  عال، تعرف أتكم لسخم احاج  للمال ولدمكم وفرة م  أموال النقط، 

 ولكنكم نرفعون شأتكم برفع أثماتكم.
مقاهيم البيع والشرا ، ونطوعخم بدفع األثمان في البيع والشرا ، مةابل  اأفعالكمالةادة لةد قلبخم  أيهاما 

 الحصول على رضى البيت األبيض ونل ابيب.
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السادة ما نحاولون فعله اقلسطي  ليس نزارة خاسرة فةط، بل خيات . تصيح  لكم إرفعوا أيدمكم  أيهاما 
ليون تسم  معظمه م  الشباب م 13ع  فلسطي  وشعبها، الذي تبشركم اأن عدده في العالم بلغ 

والقخي ، وهؤنا  هم م  سينخةمون مم  خاتهم، وحاول الخالعب اةضيخهم، فانركوا القلسطينيي  احالهم 
يديرون شؤون قضيخهم، كما يرون ذلك مناسبا. والشي  المؤكد أن إدارنهم سخكون أفضل م  إدارنكم 

يوم. القلسطينيون مةولون إتهم ل  يخدخلوا االشؤون ألموالكم وبلداتكم. فال دخل لكم االقلسطينيي  اعد ال
في غيكم فاته نا بد  أمعنخمالداخلي  للدول اناخرى، ونا مسمحوا بخدخل اآلخري  اشؤوتهم، وإذا ما 

 مرند إلى تحوركم.
يدعو ماتديال الحقيد إلى عدم اناعخراف ام  مشرع  اناحخالل، وهي دعوة نعملون اعكسها ع  سابق 

م  خالل مؤامرانكم ومؤنمرانكم الخطبيعي  مع دول  اناحخالل، نحت عنوان مساعدة  إفرار ونرفد،
، كلمات فارغ  المعنى والمضمون. فال أتخم أشةاؤتا ونا تح  م  أشةائكم، نا «اناشةا  القلسطينيي »

، والدما  الخي نزري في عروقكم غير الدما  الخي نزري في «طينخنا ونا تح  م  طينخكم»أتخم م  
 روقنا، وبالخأكيد غير الدما  الخي سالت م  شهدائنا وجرحاتا.ع

أخذت، والحديث موجه لولي العهد السعودي محمد ب  سلمان، مع بدام  الحديث ع  فقة  الةرن، 
وهي ااألساس خط  وضع بنودها وفاغها تخنياهو، خط  قائم  على الحل اناقخصادي، هدفها كما 

الم العربي . خط  حملها معه جاريد كوشنر إلى الرياض في هو معروف الخحايل على مبادرة الس
وبصمخم عليها، أخذت على عانةك اقناع الرئيس القلسطيني االةبول بها، وحاولت  2017أكخوبر 

إغرا ه اعشرة مليارات م  الدونارات ناسخثمارها في نطوير )تقسه( والضق  الغربي  وقطاع غءة، 
قلسطيني برمخه، علكم نخراجعون عما يدور في رؤوسكم م  ورفض أبو مازن وم  ورائه الشعب ال

مؤامرات، وقال القلسطينيون لكم اصوت واحد، إن فلسطي  ليست للبيع ليس االمليارات وليس اأموال 
 تقطكم مزخمع ، وأكثر م  ذلك ليس للبيع اأموال الدتيا كلها.

، في األوسطالشرق  وفشل كوشنر الضلع الرئيسي في الثالوث الصهيوتي المسؤول ع  ملف
مليارات  10اسخيعاب هذا الشعار، ظنا منه أته مزرد محاول  فلسطيني  لرفع السعر، فرفع العرض م 

مليار دونار مغري فيه الدول المزاورة الحاضن   60مليار دونار، في إطار عرض مشمل  25إلى 
ر في جمع المال الالزم في لالجئي  القلسطينيي  )األردن ولبنان ومصر مسخثنيا سوريا(. وفشل كوشن

مؤنمر وارسو، وخرج منه اخقي حني  لمزرد مةاطع  القلسطينيي  له. ولم يخعلم درسا، فخقخق ذهنه 
« ورش  البحري  اناقخصادم «وذه  فدمةه وزير خارجي  البحري ، بدفع م  ب  سلمان، عما سمي بـ

اقعل مةاطع   ألخرى ا، وأفشلت هي «فقة  الةرن »الخي وفقت االزء  األول م  مسلسل 
القلسطينيي . واعخرف اقشلها ضمنا كوشنر تقسه ويحاول اآلن أن مغازل الرئيس القلسطيني، ويدغدغ 
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نرامب اه، واسخعداده إلشراكه في عملي  السالم، وكأته  إعزابمشاعره ااإلطرا  عليه، والحديث ع  
خالد ب  أحمد آل خليق ، وتخمنى  يخمن  عليه بها، لك  الشي  الزميل أتنا لم تعد تسمع فوت الشيخ

 أنا تسمعه أبدا.
لم مكخف القلسطينيون االشعارات والرد السلبي على عروض فقة  البحري  فحسب، فخةدم تاشطون 

في الخليج أن « أشةاؤتا»اعرض مضاد أكثر سخا ، ردا على الرئيس نرامب، الذي معخةد كما معخةد 
العرض والحق والوط  والهوي  والخضحيات، الخي نا  كل شي  ممك  أن يباع ويشخرى االمال، حخى

اعخةد أتهم مسخوعبون معناها فال ضحوا يوما ونا تاضلوا م  أجل قضي ، إذ جي  بهم وفرضوا 
مليار دونار مةابل نرحيل اإلسرائيليي   100فرضا. وأبدى الناشطون في رسال  مقخوح ، اسخعدادا بدفع 

مخحدة ونوطينهم هناك. طبعا هذا العرض هو م  ااب السخري  م  فلسطي  المحخل  إلى الونامات ال
. ولخسديد األمريكيون م  العرض األمريكي/الخليزي رغم اسخعداد القلسطينيي  حةا لدفعه لو يوافق 

دونار شهريا لمدة عشر سنوات، المدة المخقق عليها  7.7هذا المبلغ سيخكقل كل فلسطيني بدفع 
لذا »ملياري  وتصف المليار سنويا، نصوروا الرخص! ونةول الرسال   مليار دونار، أي 25إلتقاق الـ

فإتنا سنأخذ على أتقسنا عهدا اأن تخوقف ع  الخدخي  كل يوم جمع  م  كل أسبوع ولمدة عشر 
 «.سنوات للوفا  بخسديد المبلغ، تنخظر رد سيادنكم، عنوان الشعب القلسطيني معروف لدمكم

فكر اسرع  ما نرامب، وعنواتنا معروف.. محقور على »األمريكي وكخب تاشط موجها حديثه للرئيس 
الحزر.. على الصبر والشزر.. على مآذن الةدس على أجراس الكنائس، على فوه  المةالع 

 «.والبنادق، وإن كنت أعمى نا نرى، فرائح  المسك الخي نقوح م  شهدائنا سخرشدك إلى طريةنا
على فقة  الةرن المرفوض ، وقال تاشط إن هذه رسال   وأعخبر هذا المةخرح أفضل رد شعبي عربي

للعرب قبل الغرب مقادها، أن م  يوافق على فقة  الةرن، فإتما ااع فلسطي  بثم  ااكيت سزائر 
كل أسبوع. وأخيرا وردا على المشككي  تنةل ع  ااحثي آثار في إسرائيل إتهم حددوا موقع بلدة 

، حيث أعطيت للملك داود اعدما طلب اللزو  إليها هربا م  فلسطيني  قدمم  ورد ذكرها في الخوراة 
شاؤول ملك إسرائيل. وعثر الباحثون هناك على اكخشافات تموذجي  للحضارة القلسطيني  بينها، أوان 

قرب مدين  « نسيكالج»فخاري  نربط الموقع الحالي اعهد الملك داود. ونةع البلدة المكخشق  واسمها 
سطيني  الةدمم  الخمس في جنوب فلسطي ، وكان محكمها ملك فلسطيني. إحدى المدن القل« غات»

قرب مدين  كريات غات اإلسرائيلي  جنوبا، وهذه المدين  « خرب  الراي»ونعرف البلدة اليوم ااسم 
 اإلسرائيلي  نحمل اسم مدين  غات القلسطيني ..
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انادعا  اليهودي اقلسطي ، والشي  االشي  يذكر فإن دول  اناحخالل، وكزء  م  مخططها إلثبات 
نقيم مدتا أو قرى قرب المدن القلسطيني  نحمل نةريبا األسما  تقسها مع فبغ  عبري ، على سبيل 
 المثال نا الحصر نقيم مسخوطن  كدوميم قرب بلدة كقر قدوم شمال الضق  وعناب جنب مدين  عنبخا.

وما مسمى « ورش  البحري »فض وأخخخم االةول، إته وم  أجل ضرب وحدة الصف القلسطيني في ر 
، مسرب األمريكيون عبر الصحف اإلسرائيلي  اليميني  أكاذيب مقادها أن القيادة «فقة  الةرن »

القلسطيني  في رام هللا رضخت للضغوط األمريكي  وسخءاول انانصانات اانادارة انامريكي ، وتقت 
و ردين ، مؤكدا قوة الموقف القلسطيني السلط  كما نوقعنا، على لسان الناطق ااسم الرئاس  تبيل اب

والخءامه االثوابت الوطني ، ورفض ما وفقه امحاونات الخضليل والخصريحات المرفوض  الصادرة ع  
عدد م  المسؤولي  األمريكيي . فشلخم وفشلت كل مؤامرانكم، وسخقشلون ألن الشعب القلسطيني ااق 

 المندثرون. وأتخم
 13/7/2019، العربي، لندنالقدس 
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 عاموس هرئيل
هناك عالقات مخبادل  خفي  بي  اناتخخااات اإلسرائيلي  في شهر أيلول المةبل واناتخخااات في 

أن رئيس الحكوم  بنيامي  تخنياهو ” معاريف“الونامات المخحدة. أول أمس كخب ب  مسبيت في 
تي  اسخئناف انانصانات اشأن نشكيل حلف دفاعي مع األمريكيي . المنطق السياسي م  مقحص إمكا

ورا  هذه الخطوة مقهوم: تخنياهو مسخغل لصالحه عالقخه الزيدة مع زعما  الونامات المخحدة، وروسيا، 
والهند، والبرازيل ودول أخرى، عشي  اناتخخااات األخيرة. نرامب هو األكثر سخا  منهم جميعًا 
اإعالته اناعخراف اسيادة إسرائيل على هضب  الزونان الذي اتضم لةرارانه السااة ، واناتسحاب م  

 انانقاق النووي وتةل السقارة األمريكي  إلى الةدس.
ولك  الحاج  السياسي  لنخنياهو ونرامب أفبحت مخبادل  اليوم. وألن مكاتخه في اناسخطالعات 

مدوي  في الساح  اناسخرانيزي . في حي  أن نرامب مسخطيع نخراجع، محخاج تخنياهو إلى عملي  
اناسخعات  بنخنياهو م  أجل اناتخخااات كشخص مةدم نوفي  ااناسخةام  لدى تاخبيه انافنغلسخيي ، 
الذي  في معظمهم م  مؤيدي إسرائيل. ممك  أن يخلخص الحلف في النهام  اانقاق دفاع عام، أو 

  نرامب إلى البالد قبل اناتخخااات م  أجل اإلعالن ع  ذلك فهو اإعالن مبادئ فةط. ولك  إذا جا
بذلك مةدم معروفًا كبيرًا لصدمةه. المواقف على قضي  الحلف الدفاعي في جهاز األم  مخخلق  منذ 

مثاًل في حال  الحاج   –عةدي . السؤال الرئيسي هو هل سخضحي إسرائيل ازء  م  حري  عملها 
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مةابل نعهد أمريكي للخروج للدفاع عنها في زم   –إليها ضد حءب هللا  إلى القيام اعملي  مبادر
 الحرب.

قبل اضع  أسابيع، نملك ذعر معي  عددًا م  الوزرا  اسبب سيناريوهات وضعخها المخابرات حول 
إمكاتي  اسخقءاز إيران على حدود إسرائيل في محاول  لحث األمريكيي  على العودة إلى طاول  

دير مخمع  وناحق، يبدو أن الخطر األساسي مكم  في قطاع غءة اسبب نراكم المقاوضات. بخة
ظروف خارجي  وداخلي . لإليراتيي  نأثير كبير على رجال الزهاد اإلسالمي هناك، ممكنهم اسخغالل 

قائد اللوا  الشمالي للزهاد، بها  أبو العطا، سبق  –إلكخرون حر وخطير ألغراضهم في الةطاع 
ل امحاول  نةويض الخهدئ  في تيسان الماضي. هذا الشخص ممك  أن محاول ويةود وانهمخه إسرائي

 مرة أخرى إلى نصعيد جديد ناعخبارانه الشخصي  أو بخوجيه م  اعيد.
الذي اكخشف أثنا  العمل في  18في هذا األسبوع كشف الزيش اإلسرائيلي ع  النقق الهزومي الـ 

و أته الخقرع األكثر اسخرانيزي  منها جميعًا الذي اخخرق بنا  السور على الحدود. ويخبي  كما يبد
. قائد 2006تشطا  حماس بواسطخه األراضي اإلسرائيلي  واخخطقوا الزندي جلعاد شاليط في حءيران 

سزينًا فلسطينيًا الذي  قررت حكوم  تخنياهو  1027حماس في الةطاع، محيى السنوار، واحد م  الـ 
ط اعد خمس سنوات. حسب نةديرات اناسخخبارات العسكري ، يوافل إطالق سراحهم في فقة  شالي

السنوار قيادة الخط العةالتي في حماس في الةطاع، الذي مطلب نسهيالت في الحصار، وفي الوقت 
 تقسه نا مسارع إلى الحرب مع إسرائيل.

عدد العمال نةارير ع  نسهيل آخر رنبخه إسرائيل سرًا، زيادة ” هآرنس“في هذا األسبوع تشرت في 
 22آناف شخص. السنوار الذي قضى  5آناف إلى  3والخزار المسموح لهم بدخول إسرائيل، م  

سن  في السز  اإلسرائيلي، يخحدث اللغ  العبري  اطالق ، وهو معخةد أته مقهم المزخمع اإلسرائيلي 
س ظهر خطر أن جيدًا. في هذه األثنا ، مكخقي اإطالق االوتات حارق  م  أجل نحةيق أهدافه. أم

نشوش حادث  محلي  على جهود الخهدئ ، اعد أن قام جنود الزيش اإلسرائيلي اإطالق النار وقخل أحد 
تشطا  حماس المسلحي  قرب الزدار في شمال الةطاع. حسب أقوال حماس، األمر يخعلق اخطأ 

 إسرائيلي، والةخل اسخهدف إاعاد شباب اقخربوا م  الزدار بدون موافة .
 عاكستأثير م

الخطورات اإلقليمي  األخيرة نبشر في تظر الزيش اإلسرائيلي اعملي  أوسع. نخراكم دنائل مةلة  في 
عدة قطاعات نشير إلى إغالق القرف  المريح  تسبيًا م  تاحي  أمني ، الخي كاتت لدى إسرائيل على 

الةطاع، الخي بدأت اعد  خلفي  الهءة في العالم العربي، الحرب األهلي  في سوريا والخهدئ  على حدود
 .2014عملي  الزرف الصامد في فيف 
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، الموعد الذي بدأت فيه حماس المظاهرات الزماهيري  2018نعصف غءة مرة أخرى، منذ تهام  آذار 
على الزدار. منذ ذلك الحي  نبدو ملعة  اشعرة. عادت إيران إلى خط مضاد مع الغرب إزا  

وي ونزديد العةوبات. في سوريا، رغم الهزوم الزوي الواسع اناتسحاب األمريكي م  انانقاق النو 
ضدها، نا نخنازل إيران ع  جهود الخواجد العسكري لها. في الوقت تقسه، سيطر تظام األسد م  
جديد على معظم الدول  وبدأ في إعادة نأهيل جيشه. روسيا نوفر لسوريا اطاريخي فواريخ مضادة 

الخي سخخحدى تشاطات سالح الزو اإلسرائيلي في سما  سوريا ” 300اس“للطائرات مخةدم  م  توع 
الذي نشغله هي تقسها. في لبنان، أعاد حءب هللا ” 400اس“ولبنان، إلى جاتب النظام المخةدم جدًا 

معظم قوانه م  سوريا، وعاد إلى نركيء اهخمامه بخحضير المواجه  المسخةبلي  مع إسرائيل )رغم أته 
 هذه حخى اآلن(.نا يبادر إلى مواجه  ك

خالل سنوات سوق الزيش ”. المعرك  بي  حربي “في كل هذه الساحات، نوافل إسرائيل اسخخدام 
المعرك  بي  حربي  كزهد م  أجل إاعاد الحرب. الهزمات المخخلق  نمس اةدرة العدو ونردعه ع  

ز شعور فخح حرب شامل . ولك  هذا الزهد ممك  أن يؤثر أمضًا اشكل معاكس: الهزمات نعء 
المواجه  المسخمرة، وهزوم فاشل )أو فخاك أكثر مما خطط له( قد يدهور المنطة  إلى شقا الحرب. 

اعد أن تسب إلسرائيل قخل جنرال  2015هذا نةريبًا أوشك على الحدوث مرة واحدة في كاتون الثاتي 
 رد اةخل ضااط إيراتي وشخصي  كبيرة في حءب هللا في هزوم في هضب  الزونان السوري . حءب هللا

 وجندي إسرائيليي  في مءارع شبعا، والطرفان وجدا تقسيهما في حرب لم مخططا لها ولم يرغبا فيها.
هذه فورة قانم  جدًا، لك  نا ممك  القصل نمامًا بي  الطرية  الخي نعرض بها وبي  ما ينخظر ورا  

ركان افيف كوخافي والمعرك  الءاوي : الخط  مخعددة السنوات والطموح  الخي يبلورها رئيس األ
المخوقع  مع وزارة المالي  الخي مخطط لها م  أجل نةليص كبير إزا  العزء في الميءاتي  اعد اتخها  
الحمل  اناتخخابي  الثاتي  الخي فرضها تخنياهو على الدول . عشرات الطواقم العسكري  ما زالت ننشغل 

إطار الميءاتي  المخوفر لها. جء  م  مصادر نمويل اعملي  الخخطيط دون أن مكون لها أي فكرة حول 
الخط  ممك  أن يرنكء على نحويل داخلي لموارد في الزيش اإلسرائيلي. والني  هي إتشا  تظام واسع 
م  أجهءة المحاكاة في الةوات البري ، ممك  م  القيام بخدريبات أكثر فعالي  وأرخص، إلى جاتب 

 سالح الزو منذ عشرات السني .الخدريبات الميداتي  مثلما مقعل 
في هيئ  األركان، يخولد اناتطباع اأن رئيس الحكوم  خبير في الخطط ومصغ ناحخياجات الزيش. 
ولك  تخنياهو سبق ونعهد في حيانه اكثير م  األمور لكثير م  األشخاص. نا ممك  معرف  أي  

المةابل، م  الواضح أن شهر سيكون اعد اناتخخااات وهل سيزخاز اسالم مشكالنه الةضائي . في 
العسل قد اتخهى مع وزارة المالي ، واتخهى سريان الخقاهمات الخي نوفل إليها وزير المالي  موشيه 
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كحلون ورئيس األركان السابق غادي آيءتكوت الخي مكنت الطرفي  في السنوات األربع األخيرة م  
ما في السابق. تمو اناقخصاد ينخقض، انامخناع ع  القيام اصراعات البازار الخركي الخي ميءنه

مليار شيكل  25والعزء يرنقع، ووزارة المالي  نحذر م  أن هناك حاج  إلى إغالق القزوة الخي نبلغ 
في الميءاتي . وزارة الدفاع سخضطر إلى الخنافس على تصيبها مع وزارة الرفاه ووزارة الصح  ووزارة 

 الخعليم.
 الخاصةما الذي يحدث في وحدة العمليات 

في بدام  األسبوع، تشر الزيش اصورة اسخثنائي  بياتات واسخنخاجات مقصل  تسبيًا اشأن العملي  
. في حادث  قخل فيها المةدم م. وسبع  2018الخاف  الخي نعةدت في خاتيوتس في نشري  الثاتي 

محدث في تشطا  لحماس. رجال قسم العمليات الخاف  في اناسخخبارات العسكري  اعخةدوا أن ما 
وحدة العمليات الخاف  مزب أن يبةى داخلها، واعخةدوا أن الزيش أمضًا ممكنه اناخخقا  نحت غطا  
السري ، مثلما مقعلون في الشاااك والموساد في حانات مشابه . رئيس األركان كوخافي ورئيس 

يبلغ الزمهور اناسخخبارات الزنرال نمير حاييم قررا إعطا  الخقافيل، بذريع  أن الزيش مزب أن 
ع  حدث فعب جدًا ودرامانيكي، طالما أن الضرر األمني الذي ممك  أن مسببه النشر مسيطر 
عليه ومحدود. هكذا ظهرت للعالم العناوي  الكبيرة في فحف يوم اإلثني ، الخي وفقت الحادث كـ 

النار اعد  شزاع  مةانلي الةوة الخاف  الذي  تزحوا في النزاة بواسط  إطالق –” اطول  وفشل“
 احخزازهم م  قبل قوة لحماس، والقشل الذي يبدو عندما قخل المةدم م. االخطأ م  قبل زمالئه.

فعليًا، إن الضااط الذي أطلق النار على تشطا  حماس هو الذي أفاب كما يبدو زميله في 
ن مةوم السالح. هذا نا معخبر فشاًل، بل هو أدا  في ظروف فعب  جدًا، الذي م  المشكوك فيه أ

شخص م  الخارج االحكم عليه. حسب كبار ضباط الزيش، إن الةرار اإطالق النار أتةذ حياة رجال 
الةوة اآلخري  ومنع سةوط اعضهم في األسر. قريبًا سخزخمع لزن  األوسم  الخاف  االقيادة العام  

. وسائل اإلعالم م  أجل أن نةرر كم وأي األوسم  مزب منحها للمةانلي  الذي  شاركوا في العملي 
ممخع  ومدهش   األوفافننافست على تشر قصص جيمس بوتد في العملي ، لك  مهما كاتت هذه 

إنا أن عملي  انخاذ الةرارات واإلعداد للعملي  أكثر أهمي . وهذه ننخمي إلى عالم كخب جون ناكارا، 
 فيلمنغ. إمانوليس عالم 

دفها. لذلك، فإن كشف الةوة واإلفااات الخي عملي  الةوة الخاف ، ااعخراف الزيش، لم نحةق ه
نلةخها نعكس فشاًل فارخًا قد محدث هءة سخؤثر على جهاز اناسخخبارات اإلسرائيلي  كله، وسيكون له 
هءات ثاتوي  سيخم الشعور بها لقخرة طويل . ليس فدف  أن ضباطًا كبارًا يخركون عملهم اآلن، م  

د ج. وقائد في الزهاز، ضااط برنب  مةدم. وعلى خطورة بينهم رئيس لوا  الوحدة الخاف  العمي
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األزم  يدلل الةرار اناسخثنائي لكوخافي أمضًا اإعادة رئيس الوحدة، العميد احخياط أ، إلى منصبه 
 الذي شغله إلى ما قبل ثالث سنوات ونسرح م  الزيش.

والموارد نم نوظيقها  خالل سنوات، كان الةطاع في أسقل سلم أولويات اناسخخبارات. معظم الزهود
بخوجيه م  تخنياهو في محارب  إيران ومبعوثيها اإلقليميي  وعلى رأسهم حءب هللا. المعلومات 

، مثلما كشف في 2014اناسخخباري  الخي نةدم الزيش اإلسرائيلي معها لعملي  الزرف الصامد في 
حرب نةدم الزيش لعملي  نةارير فحفي  وبعد ذلك في نةرير مراقب الدول ، كاتت جءئي . اعد ال

اإلفالح، لك  يبدو أمضًا أن هذه كاتت مخرافة  مع عمليات ذات خطر مرنقع. ممك  الخةدير أن 
الةطاع المكخظ والمغلق والشكاك نحول إلى منطة  أفعب القيام اعملي  عمية  فيها مةارت  مع 

الضرورة في مكان مناطق أخرى. ليس كل اخخبار اجخءنه بنزاح في مكان ما ممك  أن محدث ا
آخر. م  قرر إرسال المةانلي  إلى العملي  في الخوقيت والمكان الذي نم اخخيارهما، يبدو أته أخذ في 

 الحسبان هذه اناعخبارات.
دقية  م  اناسخزواب  45م  الوفف الذي أعطاه الزيش اإلسرائيلي فإن م. فمد بنزاح في الـ 

ن نوفل زميله في الةوة إلى اسخنخاج اأته نا مناص م  الشديد وأحياتًا العنيف لرجال حماس إلى أ
إطالق النار م  أجل النزاة. الخحقيةات العسكري  المقصل  الخي شاركت فيها جهات رفيع  في أذرع 
اناسخخبارات األخرى عملت في هندس  إلى الخلف في سلوك الةوة، اإلعداد لها وتظام انخاذ 

 الةرارات.
سيعود المةدم أ إلى الزيش كمدتي معمل في الزيش اإلسرائيلي، وبعد أن اسبب الظروف اناسخثنائي ، 

يوقع على انقاق نضارب مصالح. اعد نسريحه م  الزيش، كثيرون م  خريزي الوحدة الخاف  
يوافلون العمل في عالم الظالل لشركات نكنولوجي  واسخخباري  وسايبر. هذا مدخل محخمل 

نحول هذه المرة إلى المدعي العسكري الرئيسي كي محسم فيها لصراعات أخالقي  علينا األمل اأن 
 بنقسه، ول  مصادق عليها م  قبل مسخوى مخدن.

الضااط أ ضااط كبير، وله إتزازات كبيرة ومةانل شزاع، فقي بدام  العةد اسُخدعي إلعادة نأهيل 
ر: ناكارا وليس وحدة اسخخباري  مخخارة كاتت في أزم . ولك  في هذه الحال  م  األفضل أن تذك

جيمس بوتد. أسما  عدد م  أاطال الحادث  الحالي  اتضمت إلى قضي  أحدثت هءة في السابق، حول 
فداقخهم مع المةدم احخياط بوعء هرباز، وهو خريج الوحدة الخاف  والرجل الذي اعخرف بخءوير 

ل هذه الةضي ، تزوا الوثية  الخي تخزت عنها الةضي  المعروف  ااسمه. م  نةرير مراقب الدول  حو 
ازلودهم اعد قيام رئيس اناسخخبارات في حينه كوخافي ووقف بخصميم م  أجلهم. وهذه الحقية  
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مزب أن نشكل نذكيرًا اأن األمر نا يخعلق هنا اأاطال كبار أو أشخاص قدمسي . مثلما مميل عدد 
 م  المةانات إلى وفقهم، بل أشخاص م  لحم ودم معملون في واقع معةد.
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