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 وأخرى ضربت حيفا وتل ابيب "القبة الحديدّية": حماس تمتِلك صواريخ جديدة تتحّدى "إسرائيل" .1

أعربت مصادر عسكرّية في الجيش اإلسرائيلّي عن قلقها الكبير من ترسانة  زهير أندراوس:-الناصرة
العبرّي، وأضافت المصادر إّن تلك  0404الصواريخ التي تمتلكها حماس، وفق ما ذكره موقع 

الصواريخ من النوع الثقيل، وتصيب أهدافها بدقٍة وذات جودٍة فائقٍة تّم تصنيعها على يد وسطاء 
يحات المصادر العسكرّية، ففي الحرب الُمقِبلة مع حماس ستستخدم حماس تلك إيرانيين، وحسب ترج

 الصواريخ.
بالتلفزيون العبرّي أّن )حماس( باتت تمتلك صواريخ قصيرة المدى جديدة  12إلى ذلك، ذكرت القناة الـ
عٍة أّنه في ، وأضافت، نقاًل عن مصادر أمنّيٍة إسرائيلّيٍة رفي”القبة الحديدية“تشكل تحدًيا لمنظومة 

للمعركة الُمقبلة مع إسرائيل فإّنها ال تتوّقف عن تجديد ترسانة ” حماس“إطار استعدادات حركة 
األسلحة التي بحيازتها، وبشكٍل خاّصٍ هذا الصاروخ الجديد قصير المدى الذي يحمل كميًة كبيرًة من 

 200و 160الصاروخ الجديد بين المتفجرات ُيمكن أْن تلحق أضراًرا شديدًة في موقع االنفجار، ويحمل 
التي أُعدَّت أصاًل العتراض ” القبة الحديدية”كيلوغرام من المواد المتفجّرة، األمر الذي يشكل تحدًيا لـ

 صواريخ ذات مدى أبعد.
(، أمير بوحبوط، نقاًل WALLAعلى صلٍة بما سلف، كشف الُمحلل للشؤون العسكرّية في موقع )

مة جًدا في تل أبيب، كشف النقاب عن أّن األجهزة األمنّية فوجئت جًدا عن مصادر وصفها بأّنها علي
على الرغم من أّن  R-160من أّن كتائب القّسام تمّكنت بقواها الذاتّية من إنتاج صاروخ اسمه 
 المخابرات اإلسرائيلّية تقوم بمراقبة ما يدور في القطاع على مدار الساعة.

صاروخين من هذا الطراز تّم إطالقهما من قطاع غّزة باتجاه  وأضاف نقاًل عن المصادر عينها، أنّ 
حيفا، حيث تمّكنت )القّبة الحديدّية(، وفق المصادر، من اعتراض صاروٍخ واحٍد قبل أْن يسقط في 
حيفا، فيما تمّكن الصاروخ الثاني من اإلفالت من القّبة الحديدّية، وسقط، حسب المصادر ذاتها، في 

 منطقة مفتوحة.
ع إّنه في جيش االحتالل اإلسرائيلّي تفاجئوا من قدرة حماس على إنتاج صواريخ تصل إلى حيفا، وتاب

كيلومتًرا، وبالتالي أخفوا هذه المعلومات عن رؤساء البلديات  120التي تبعد عن القطاع مسافة 
اريخ، على والسلطات المحلّية، األمر الذي أبقى المدن والبلدات في الشمال بدون دفاع من هذه الصو 

 حّد قول المصادر.
وتابع بوحبوط قائاًل إّن ضابًطا رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلّي قال إّن رئيس شعبة االستخبارات 
العسكرّية قام في جلسة تقدير قّوة حماس بإبالغ قادة الجيش بأّن حماس تمتلك هذا الطراز من 
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حتى لو قمنا “يدور عن تحٍد كبيٍر، ذلك أنّنا  الصواريخ القادر على ضرب حيفا، ُمضيًفا أّن الحديث
بتدمير مخازن األسلحة التابعة لحماس ومصانع اإلنتاج في القطاع، فإّنهم يملكون القدرة والمقدرة 

 ”.إلنتاج صواريخ طويلة المدى
وقال مسؤول سابق ورفيع في جهاز األمن الّعام اإلسرائيلّي )شاباك( للتلفزيون إّن حماس أصبحت 

ُمستعّدًة للحرب على غرار استعداد الجيوش، وليس كتنظيم حرب عصاباٍت أْو منظمٍة إرهابّيٍة،  اليوم
 على حّد وصفه.

 7/11/2019، رأي اليوم، لندن
 

 تدعم رؤية عباس إلجراء االنتخابات العامة "منظمة التحرير" .2
أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، عن دعمها لرؤية الرئيس : )د.ب.أ(

الفلسطيني محمود عباس، إجراء االنتخابات العامة التشريعية والرئاسية بالتتابع. وأبرزت اللجنة عقب 
جراء اجتماع تشاوري ألعضائها في مدينة رام هللا بالضفة الغربية المحتلة، دعمها لتوجهات عباس إل
 .2007االنتخابات العامة على أساس التمثيل النسبي الكامل، طبقًا لقانون االنتخابات رقم واحد للعام 

إلعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني والعودة للشعب ولصناديق »وأكدت أهمية االنتخابات 
رساء العالقات الوطنية الداخلية على أسس ديمق راطية صحيحة، وفق االقتراع لتحديد خياراته، وا 

من جهته، قال مسؤول في لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، إن «.األنظمة والقوانين المعمول بها
في قطاع غزة تسلمت رسالة مكتوبة من عباس ووعدت بدراستها والرد عليها. وأفاد « حماس»حركة 

ة الرسمية، بأن عباس أبلغ المدير التنفيذي للجنة االنتخابات هشام كحيل، لإلذاعة الفلسطيني
في ورقته عزمه الدعوة لحوار وطني شامل يعقب إصداره المرسوم الرئاسي الخاص « حماس»

باالنتخابات وليس قبل ذلك. وذكر كحيل أن الموقف من انعقاد الحوار الوطني بشأن االنتخابات قبل 
 تزال موجودة. المرسوم أو بعده بأنه محل خالف، لكنه أكد أن األجواء اإليجابية ال

 8/11/2019الخليج، الشارقة،  

 

 رئيس مجلس التأديب القضائي الفلسطيني يتنحى عن قضية زميله المتعلقة بحرية التعبير .3
قرر رئيس مجلس التأديب القضائي في فلسطين القاضي عبد هللا غزالن، يوم : جهاد بركات -البيرة 

ق زميله القاضي أحمد األشقر على خلفية نشر الخميس، التنحي عن النظر في الدعوى التأديبية بح
األشقر مقااًل للرأي في األول من إبريل/نيسان الماضي، حيث تنحى غزالن قبل انعقاد أولى جلسات 
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المجلس التأديبي بسبب ارتباط المسألة بحرية الرأي والتعبير التي كان غزالن نفسه قد قدمت ضده 
 دعوى تأديبية بسبب مقاالت له.

شقر قد تنازل عن سرية المجلس التأديبي، وسمح لإلعالم وعشرات الحقوقيين بحضور وكان األ
الجلسة في مقر مجمع المحاكم بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، والتي لم تكد تبدأ حتى تلى 

 القاضي غزالن مطالعته.
 7/11/2019، العربي الجديد، لندن

 
 عملية منذ مطلع السنة بفضل التكنولوجيا 450 ناأحبط: الشاباك .4

عملية » 450كشف جهاز الشاباك اإلسرائيلي )األمن العام( أنه أحبط أكثر من  تل أبيب ـ رام هللا:
خالل العام الماضي في الضفة الغربية بمساعدة التكنولوجيا. وأعلن أمس هوية أشخاص « كبيرة

مسؤولين عن نقل األموال من إيران إلى المنظمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، على عالقات مع 
 وفيلق القدس.« حزب هللا»و« حماس»

لصحافيين، خالل المؤتمر الدولي الثامن نداف أرغمان متحدثا ل« الشاباك»وقال رئيس جهاز 
(، في مدينة المطار في تل أبيب، ومتباهيا بقدرات جهازه UVID 2019للطائرات المسيرة والدرونز )

الذي يعمل بالتعاون مع أجهزة أمن إسرائيلية أخرى وأجهزة أمن موازية في العالم، إنه يمتلك أفضل 
الحفاظ على تفوقنا النسبي مقابل أعداء يضعون تحديات التي مكنتنا من »التكنولوجيات في العالم 

 2018عملية، وفي سنة  450وكشف أن قواته تمكنت في السنة األخيرة، من إحباط أكثر من «. كبيرة
عملية واعتقال مئات العناصر التابعة لمختلف التنظيمات الفلسطينية التي  480تمكنت من إحباط 

اطني إسرائيل من االستمتاع بحياة يومية هانئة ومريحة، من مكنت مو »وقفت وراء هذه العمليات و
 «.دون معرفة ما يحدث تحت سطح األرض

 8/11/219، الشرق الوسط، لندن
 

 حماس تبدأ مشاورات مع الفصائل وقوى المجتمع إلنجاح االنتخابات .5
مع  مشاوراتقالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن قيادة الحركة بدأت صباح اليوم سلسلة 

 الفصائل الفلسطينية وقوى المجتمع المدني كافة بشأن االنتخابات.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس أن المشاورات ستستمر خالل اليومين القادمين 

 ويعبر عن إرادته القوية في إجراء االنتخابات. وصواًل لما يحقق مصلحة شعبنا،
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وأشارت إلى أن المشاورات تأتي استمراًرا لألجواء اإليجابية المتعلقة بإجراءات االنتخابات، وحرًصا 
من قيادة الحركة على استمرارها على قاعدة إنجاح االنتخابات، وتوفير كل معايير النزاهة والشفافية 

 ات الكفيلة بنجاح العملية االنتخابية.في جو من الحريات والضمان
 7/11/2019، موقع حركة حماس

 
 إحياء ذكرى عرفات في قطاع غزة حماسفصائل فلسطينية تنتقد منع حركة فتح و  .6

لرحيل الزعيم  15، بمنع إحياء الذكرى الـ«حماس»، أمس، حركة «فتح»اتهمت حركة  رام هللا:
 الفلسطيني ياسر عرفات في قطاع غزة، في خطوة وصفتها الحركة بأنها غير معقولة وغير ذكية.

إن منع حركة )حماس( إحياء ذكرى الشهيد ياسر »محمود العالول: « فتح»وقال نائب رئيس حركة 
د أنها شعارات عرفات، بالتزامن مع تصريحاتها حول ترحيبها واستعدادها إلجراء االنتخابات، يؤك

بمنع فعالية إحياء « حماس»وأضاف العالول في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين، أن قيام «. فقط
كانت متفائلة « فتح»ذكرى استشهاد ياسر عرفات رسالة محبطة وغير معقولة. وأوضح أن حركة 

ير غير الذكي وغ»أقدمت على هذا التصرف « حماس»جدًا بسير الجميع بخطوات لألمام؛ لكن 
 بمنع فعالية إحياء ذكرى استشهاد عرفات.« المتوقع

في غزة تنوي إقامة فعالية متعلقة بافتتاح صورة لعرفات في ساحة الجندي « فتح»وكانت حركة 
بيانًا قالت فيه إن « فتح»رفضت ومنعت ذلك. وأصدرت حركة « حماس»المجهول، وقالت إن 

ة، منعتهم من تنظيم فعالية افتتاح صورة الشهيد األجهزة األمنية التابعة لـ)حماس( في قطاع غز »
 «.ياسر عرفات، المقرر تنظيمها الخميس في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة

في غزة، « حماس»فايز أبو عيطة، إن منع أمن « فتح»وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة 
مقررة إقامتها يوم االثنين المقبل، يعني الستشهاد القائد الخالد ياسر عرفات، ال 15إحياء الذكرى الـ

 تمسكها باالنقسام.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين «. حماس»ورفضت فصائل فلسطينية تصرف 

هذا المنع هو مؤشر سلبي للغاية من قبل حركة »أحمد مجدالني، إن « جبهة النضال الشعبي»عام 
ن حركة  )حماس( ال يمكن القبول به إطالقًا، وهو مدان على المستويين الوطني والشعبي، وا 

 «.)حماس( ستدفع ثمنه في صناديق االقتراع
نافذ غنيم، لإلذاعة الرسمية، إن من يمنع تنظيم فعالية إحياء « حزب الشعب»وقال نائب أمين عام 

 ذكرى عرفات، كيف سيسمح بإجراء الدعاية االنتخابية للفصائل؟
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، وقالت: «حماس»مريم أبو دقة، تصرف « الجبهة الشعبية»سياسي لـكما رفضت عضو المكتب ال
إن الرئيس الشهيد ياسر عرفات قائد وطني بامتياز، بإجماع شعبنا ومكوناته، وال يحق ألحد أن »

إنه يجب أال يعكر أي شيء إحياء الذكرى؛ ألن الرئيس الشهيد »وأضافت: «. يمنع إحياء ذكراه
 «.آخرللوطن كله، وليس لفصيل دون 

 8/11/219، الشرق الوسط، لندن
 

 "مقلق وغير بريء"حماس: توقيت تنحية مفوض أونروا  .7
اليوم األربعاء أن اإلعالن عن تنحية المفوض ” حماس“: اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية دبا-غزة

 ”.مقلق وغير بريء“العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أونروا 
التطورات األخيرة في “وصرح عضو مكتب العالقات الدولية في حماس باسم نعيم في بيان بأن 

أونروا، وفي مقدمتها تنحي المفوض العام بيير كرينبول عن منصبه على خلفية التحقيقات التي لم 
تعزز التخوفات “وقال نعيم إن هذه التطورات بشأن أونروا  ”.تصدر نتائجها حتى اآلن، مقلقة

لموجودة عند الكثيرين حول المؤامرة التي تستهدف الوكالة والتفويض الممنوح لها بضغط أمريكي ا
 ”.إسرائيلي

وأشار إلى أن التنحية جاءت في وقت حساس جًدا، وهو المداوالت الجارية في الجمعية العامة لألمم 
 المتحدة لتمديد التفويض ألونروا لثالث سنوات جديدة.

دارة أونروا بـوطالب نعيم األمم ا طالع أصحاب ”لمتحدة وا  الشفافية المطلقة في التعامل مع الموقف وا 
 ”.الحق األصليين، والمقصود هم الفلسطينيون حول التفاصيل الكاملة لهذه التطورات

هي انعكاس لإلرادة السياسية الدولية لمساندة الالجئين “وشدد القيادي في حماس على أن أونروا 
 ”.ينالوا كامل حقوقهم بالعودة والتعويضالفلسطينيين، حتى 

 8/11/219، ، لندنالقدس العربي
 

 "حماس" تلتقي "فتح" وتؤكدان على تحييد المخيمات من الزمة اللبنانية .8
زار عضو القيادة السياسية لحركة حماس ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا أيمن شناعة، : بيروت

م عين الحلوة خالد زعيتر، والمسؤول السياسي في مخيم يرافقه المسؤول السياسي للحركة في مخي
المية ومية رفيق عبد هللا، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا 

 العميد ماهر شبايطة.
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وتباحث الجانبان بآليات تحييد المخيمات الفلسطينية عن األزمة اللبنانية، كما أشادا بحالة األمن 
تقرار داخل مخيم عين الحلوة، وبحالة التوافق الفلسطيني وبالعمل الفلسطيني المشترك، فيما واالس

المشاريع كافة التي  تطرقا إلى سبل دعم صمود أبناء شعبنا داخل المخيمات الفلسطينية في وجه
 تستهدف شعبنا.

 7/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بالضفة وزن بصنع القراربدران لـ"فلسطين": لقيادات حماس  .9
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسام  غزة/ يحيى اليعقوبي: -الدوحة

بدران أن قيادات حماس ورموزها في الضفة الغربية جزء أساس في صنع القرار داخل الحركة، وأن 
ن اختلفت اآلليات موقفهم وصوتهم له قدره وثقله الوازن في مركز صناعة القرار داخ ل حماس، وا 

 والوسائل نتيجة الظروف األمنية المعقدة.
وقال بدران لصحيفة "فلسطين": "ندرك حجم التحديات والتضحيات التي قدمتها حماس في الضفة، 
ومع ذلك فنحن واثقون من قدرتها على التحرك في المراحل المفصلية"، مؤكًدا أنتوفير الحريات في 

س لكل مكونات الشعب الفلسطيني، حتى تكون العملية االنتخابية ذات جدوى الضفة هو مطلب أسا
 وقادرة على إخراج الشعب من أزمة االنقسام بغض النظر عن نتائج االنتخابات عملًيا.

وحول تصريح منسق شؤون األسرى والمفقودين في دولة االحتالل، بشأن إحراز تقدم في المفاوضات 
د االحتالل المفقودين بغزة، قال بدران: "إن حكومة االحتالل التي مع حركة "حماس" إلعادة جنو 

تعيش أزمة سياسية وفشال في تشكيل أي ائتالف بين مختلف األحزاب، تواصل الكذب وخداع 
شعبها، وتوهم عائالت الجنود بأن هناك مفاوضات وتقدًما، في محاولة لالستهالك المحلي فقط"، 

نيين هدف أساس عند حماس، ولم تدخر جهدا لتحريرهم من سجون مؤكًدا أن حرية األسرى الفلسطي
 االحتالل".

 7/11/219، فلسطين أون الين

 
 مستشار نتنياهو: المستوطنات "نعمة" ولن نكرر تجربة غزة .10

ة االحتالل بنيامين نتنياهو، رؤوفين عزرا، اعتبر المستشار السياسي لرئيس حكوم: القدس المحتلة
 المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية "نعمة" لجميع سكان المنطقة.

ووجه عزرا، دعوة للمشاركين في المؤتمر الصحفي المسيحي الذي عقد في القدس، لمساعدة 
 له". "إسرائيل" في عدم إخالء المستوطنات باعتبار أن ذلك "غير مبرر، وال ضرورة
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وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن عزرا قال لإلنجيليين المشاركين في المؤتمر الذي عقد في 
 متحف "أصدقاء إسرائيل"، إن المستوطنات ليست لعنة، بل هي نعمة لجميع سكان المنطقة.

مضيفا: وبين أن االستمرار في إطالق الدعوات غير المبررة إلخالئها يمثل دعوة للتدمير والفوضى، 
 "أن وجود الشعب اليهودي هنا، هو وفاء للوعد اإللهي".

وحذر من أن االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات الضفة سيرتد سلًبا في إشارة إلى ما جرى بعد 
االنسحاب من غزة وسيطرة حماس عليها. مضيًفا "هل نريد أن يحدث هذا في يهودا والسامرة؟". 

 )الضفة الغربية(.
في القدس ويهودا والسامرة، يجلب مزيًدا من الفرص االقتصادية واالستقرار، ألن ذلك  وقال "وجودنا

يساعدنا في توفير األمن من خالل محاربة األشرار الذين يرغبون في السيطرة علينا، وجودنا هنا 
ا يوفر فرًصا اقتصادية وفرص عمل ال مثيل لها.. نحن ال مصلحة لنا بإدارة الحياة اليومية لجيرانن

الفلسطينيين في هذه المناطق، ولكن علينا أن نحافظ على وجودنا هنا، من أجل الحفاظ على أمننا، 
ال سنتعرض للخطر كما حصل معنا بعد انسحابنا من غزة".  وا 

 7/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 في الغوار "إسرائيل"تكرر تأييدها فرض سيادة  "أزرق أبيض" .11
، برئاسة بيني جانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، أنها توافق «أزرق أبيض»كررت كتلة : )وكاالت(

على غور األردن وشمال البحر الميت. وذكرت اإلذاعة العامة « سيادة إسرائيل»على فرض 
عن هذه الكتلة، حيلي تروبر ويوعاز هندل، « الكنيست»، أمس، أن عضوي «مكان« »اإلسرائيلية»

، رافي بيرتس، بموقف كتلتهما. وقال تروبر «البيت اليهودي»يمين المتطرف أبلغا رئيس حزب ال
حكومة برئاسة بيني جانتس »وهندل لبيرتس، خالل لقائهم في وقت سابق من األسبوع الحالي، إن 

 «.بإمكانها تحقيق إنجازات في غور األردن مثل فرض السيادة على األغوار وشمال البحر الميت
تروبر وهندل أوضحا، عمليًا، للوزير بيرتس مدى استعداد حكومة برئاسة »أن  وأشارت اإلذاعة إلى

 «.جانتس لدفع خطوة أيديولوجية كبيرة تتعلق باالستيطان في يهودا والسامرة )الضفة الغربية المحتلة(
، خالل اللقاء نفسه، فكرة تشكيل حكومة من دون األحزاب الحريدية «أزرق أبيض»وطرح ممثال 

(، في المرحلة األولى، وأنه بعد عدة أشهر، يتم خاللها سن قوانين تتعلق بقضايا الدين )المتدينة
والدولة، سيكون باإلمكان ضم الحريديين إلى الحكومة. ووصف تروبر وهندل اللقاء مع بيرتس بأنه 

أي محاولة لنسب طبيعة مفاوضات لها ليس صحيحًا، وفي جميع »، وأن «محادثة بين أصدقاء»
اجتماعًا مع « أزرق أبيض»وعقدت «. لم يجر الحديث عن مقترحات عينية في أي موضوع األحوال



 
 
 
 

 

 11 ص             5081 العدد:             11/8/2019 جمعةلا التاريخ: 

                                    

، أمس األول، دون أن يسفر عن أي تقدم نحو تشكيل حكومة وحدة، للخروج من «الليكود»حزب 
 واتفق الجانبان على عقد اجتماع مفاوضات آخر في األيام المقبلة. «. إسرائيل»المأزق السياسي في 

 8/11/2019، الشارقةالخليج، 
 

  "التعاون االقتصادي والتنمية"منظمة على الصحة دون المتوسط في  "إسرائيل"إنفاق  .12
يوم الخميس، أن نسبة األطباء (، صدر OECDأظهر تقرير لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

والممرضات منخفضة قياسا بدول أخرى، بينما طول األعمار أعلى، رغم أن نسبة األوالد الذين 
يعانون من وزن زائد أو سمنة زائدة أعلى في إسرائيل. وفيما تعاطي الكحول في إسرائيل أقل قياسا 

المسكنات في إسرائيل في السنوات بالمعدل بين دول المنظمة، إال أنه ُسجل ارتفاع في تعاطي 
 األخيرة.  

المقبلة، أكثر من  15وركز التقرير على أنه يتوقع أن يرتفع اإلنفاق على الصحة، في السنوات الـ
ارتفاع الناتج المحلي الخام في معظم دول المنظمة. وتشير التوقعات إلى أن اإلنفاق الصحي للفرد 

من الناتج  %10.2إلى  2018في العام  %8.8وأن يرافع من  بالمعدل في السنة، %2.7سيرتفع بنسبة 
 %8.8. لكن التوقعات بالنسبة إلسرائيل هي أن النسبة لن تتجاوز 2030المحلي الخام، بحلول العام 

 .2015في العام  %7.4، قياسا بـ2030في العام 
من  %16.9وبلغ  ، تصدرت الواليات المتحدة دول المنظمة باإلنفاق على الصحة،2018وفي العام 

. وكانت نسبة اإلنفاق في كل من ألمانيا وفرنسا %12.2الناتج المحلي الخام. تلتها سويسرا، بنسبة 
، %7.5من الناتج المحلي الخام، لكن في إسرائيل كانت هذه النسبة  %11والسويد واليابان قريبة من 

را للفرد سنويا. وفي دول، بينها دوال 2,780وهي أقل من متوسط اإلنفاق بين دول المنطقة، وتعادل 
. ويشار إلى أن إنفاق غالبية %4.2، وفي تركيا أقل من %6المكسيك وليتوانيا، بلغ اإلنفاق أقل من 

 من الناتج المحلي الخام، وهو ما يعادل أربعة آالف دوالر للفرد سنويا. %9دول المنظمة يقارب 
 7/11/2019، 48عرب 

 
 "جريمة" واستسالم لحماس أولمرت: صفقة شاليط .13

قال أيهود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق،  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
أسيًرا فلسطينًيا، تعتبر "جريمة"  1027اليوم الخميس، إن صفقة الجندي جلعاد شاليط مقابل إطالق 

 وتمثل استسالًما لحماس.
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نجاز الصفقة، واعتبر أولمرت في تصريحات  لقناة "ريشت كان" خالل حلقة خاصة حول تلك الفترة وا 
 أنها تمت بناًء على اعتبارات خاصة وليست وفًقا للمصالح الوطنية.

وأضاف "إنها جريمة، وليس لدي أي كلمة أخرى، لقد شعرت بالضيق حين رأيتها". مشيًرا إلى أنه 
 الوزراء، ألنها ال تناسب المصلحة الوطنية. رفض إبرام صفقة مماثلة مع حماس حين كان في رئاسة

وأوضح أنه كان يريد إطالق سراح شاليط، وكان يتم العمل عسكرًيا وأمنًيا وسياسًيا من أجل ذلك، 
 لكن كان ال بد من تغليب المصلحة الوطنية وعدم إطالق سراح أسرى حماس.

ضد إسرائيل، وبعضهم يقود  وأشار إلى أن غالبية من أطلق سراحهم فيما بعد تورطوا في أعمال
 خاليا عسكرية اآلن ويعمل على تطوير أسلحة وصواريخ وطائرات بدون طيار.

 8/11/2019القدس، القدس، 

 
 حزب غانتس يلتقي المستوطنين ويتعهد ضم غور الردن وشمال البحر الميت .14

في مقابل محاوالت حزب الليكود إغراء رئيس حزب اليهود الروس، أفيغدور : نظير مجلي -تل أبيب
ليبرمان، بمنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة والتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة الحقا، 

المتطرف، « يمينا»إغراء حزب « كحول لفان»مقابل العودة إلى تحالف اليمين، حاول ممثلو حزب 
المستوطنين، باالنضمام إلى حكومة برئاسة بيني غانتس، وذلك عن طريق  الذي يعبر عن مصالح

 الوعد بتحقيق رغبتهم في فرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر الميت.
وقد جاء هذا العرض خالل اجتماع عقده اثنان من المقربين إلى غانتس من حزب الجنراالت 

، وزير المعارف رافي «يمينا»بر ويوعز هندل، مع رئيس حزب ، النائبان حيلي ترو «كحول لفان»
بيرتس، قبل أيام وكشف عنه أمس الخميس. فقد قاال له إن إعالن غانتس باستعداد حكومة برئاسته 
لضم غور األردن ومنطقة شمال البحر الميت إلى إسرائيل، هو تصريح جدي. ويمكن تحويله إلى 

 قادمة.جزء من الخطوط العريضة للحكومة ال
وكان رفيق بيرتس في تحالف أحزاب اليمين، نفتالي بنيت، قد صرح بأن األزمة الحزبية في إسرائيل 

إذا توجهنا »باتت خطيرة وأخطر ما فيها هو االنزالق البادي نحو انتخابات ثالثة. وأضاف: 
ألحزاب العربية(. ، )التي تضم ا«القائمة المشتركة»النتخابات ثالثة فإن الوحيد الذي سيفيد منها هو 

ففي االنتخابات األخيرة ارتفعت قيمة الناخب العربي بشكل هائل. وفي االنتخابات القادمة سيتدفق 
ولفت إلى أن «. العرب على صناديق االقتراع أكثر من ذي قبل، بينما سيهبط عدد الناخبين اليهود

وعندها يتمكن غانتس من  نائبا، 16 – 15اآلن إلى  13هذا سيؤدي إلى زيادة تمثيل العرب من 
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مقعدا ولن يكون ليبرمان لسان الميزان. ولذلك، يجب أن يعرف اليهود  61تشكيل حكومة يسار من 
 كيف ينظمون صفوفهم ويحلون أزمتهم وفق نتائج االنتخابات الحالية.

وقال النائب تروبر إن حزبه يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون في مركزها ثالثة أحزاب هي: 
سرائيل بيتنا )ليبرمان( وكحول لفان. ولكنه ال يستبعد تشكيل حكومة أقلية. وعندما سئل:  الليكود وا 

هل تقبل أن تكون في حكومة تستند إلى أصوات العرب وقد سبق واعترضت على ذلك في »
رأيي معروف في هذا الشأن، ولكن هناك إمكانيات أخرى لحكومة أقلية وليس »أجاب: «. الماضي؟

ورة مع العرب. ولكن المهم أن ال ننزلق إلى انتخابات جديدة. فتكفينا معركتان انتخابيتان. بالضر 
 «.الثالثة ستكون كارثية

إلى التقرب للنواب العرب. فقام « شاس»وفي السياق نفسه، بادر حزب اليهود الشرقيين المتدينين 
ل الشرطة لجرائم العنف في اثنان منه بزيارة خيمة االعتصام التي أقاموها احتجاجا على إهما

المجتمع العربي. وقال النائب موشيه أربل، إن حزبه ال يخشى وجود وزير عربي أو أكثر في حكومة 
أعارض نبذ العرب من الحياة السياسية من الناحية »واحدة يشكلها شاس مع أحزاب أخرى. وقال: 

نائبا. وأنا أعرفهم  120إلسرائيلي( يوجد المبدئية. ولكن سأفاجئكم أكثر وأقول، في الكنيست )البرلمان ا
جميعا. ال يوجد بينهم نائب واحد أفضل من النائب يوسف جبارين ليكون وزيرا للقضاء. فهو رجل 
قانون ممتاز ومبدع. ومن خالل نشاطه في الكنيست يبدي خبرات مذهلة ويطرح عشرات الحلول 

 «.للمشاكل التي نواجهها
 8/11/2019الشرق الوسط، لندن، 

 
 طورت نظاما يحدد مكان إطالق النار وهوية المنفذين اإلسرائيليةالشرطة .15

ن الشرطة اإلسرائيلية طورت نظاما، ادعت أنه قادر على تقليص جرائم أذكر تقرير صحافي 
وحوادث إطالق النار، بينها الجرائم المتكررة في المجتمع العربي، وكشف هوية الذين يطلقون النار 

 اثناء وقوع الجريمة.
صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الخميس، بأن النظام عبارة عن "نظام تثبيت صوتي"، قادر من  وأفادت

خالل مجسات على تحليل مصدر إطالق النار وتحديد مكانه بشكل دقيق وانطالق طائرة مسيرة 
 500صغيرة )درون( بشكل ذاتي لغرض التقاط صور من موقع إطالق النار، في منطقة قطرها 

 ك انطالق سيارات الشرطة نحو المكانمتر. وبعد ذل
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن "هذا نظام لمحاربة أحداث إطالق النار. وهو 
اختراق تكنولوجي بكل تأكيد. وبإمكان هذا النظام أن يعمل في أي مكان مطلوب. وقدرتنا على الرد 
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الل فترة قصيرة، هي نوع من كسر على إطالق نار خالل صفر زمني ووضع كاميرا فوقية خ
 المساواة بكل ما يتعلق بمحاربة أحداث إطالق النار المختلفة".

 7/11/2019، 48عرب 
 

 صحيفة "يسرائيل هيوم": استهداف إيران في سورية والعراق توقف .16
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أوسع الصحف انتشارًا في تل أبيب، اليوم الخميس، : صالح النعامي

يادة جيش االحتالل تقر حاليًا بأنه لن يكون بوسع إسرائيل مواصلة ضرب األهداف اإليرانية في أن ق
 المنطقة، وتحديدًا في سورية والعراق.

ليمور، قالت الصحيفة إن استراتيجية "المواجهة بين الحروب"  وفي تقرير أعده معلقها العسكري يوآف
التي في إطارها قامت إسرائيل على مدى أربع سنوات بضرب األهداف اإليرانية في سورية والعراق 
قد وصلت إلى نهايتها، في أعقاب تأكد تل أبيب من أن ثقة إيران بنفسها في أعقاب "هجومها 

لسعودية تعاظمت لدرجة جعلتها تقرر الرد على أي هجوم إسرائيلي الناجح" على المنشآت النفطية ا
 يستهدف مصالحها.

ولفت ليمور إلى أن قيادة الجيش تنطلق من افتراض مفاده أن عدم تعرض إيران لرد عسكري عقب 
الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يجعلها أكثر جرأة على استهداف العمق اإلسرائيلي، ردا على 

 م تتعرض له مصالحها.أي هجو 
وأضاف أن تحواًل كبيرًا طرأ على استراتيجية األمن القومي اإلسرائيلي مؤخرا بشكل مفاجئ، مشيرًا 
إلى أن "المواجهة بين الحروب"، التي كانت تمثل مركز ثقل العمل العسكري في السنوات الماضية، 

 اآلن. قد انتهت دون أن يتمكن جيش االحتالل من بلورة بديل عنها حتى
وأشار إلى أن إسرائيل شرعت في تنفيذ استراتيجية "المواجهة بين الحروب" مطلع العقد الماضي، 

 ووصل تطبيقها إلى ذروته أثناء الحرب األهلية في سورية.
ونوه إلى أن إسرائيل استغلت سنوات الحرب األهلية بتحقيق خارطة مصالحها في سورية عبر شن 

تمدت بشكل أساس على الغارات الجوية، حيث هدفت إلى: منع وصول العمليات العسكرية التي اع
أسلحة متطورة لـ"حزب هللا" في لبنان، والحيلولة دون تمكن إيران من التمركز عسكريًا في سورية، 

 وعدم السماح للتنظيمات "اإلرهابية" باستهداف العمق اإلسرائيلي انطالقًا من الحدود السورية.
االستراتيجية، بحيث ال تسهم  هذه ل صممت العمليات التي نفذتها في إطاروذكر ليمور أن إسرائي

 في انفجار حرب في حال تم الكشف عن مسؤولية إسرائيل عنها.
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وأضاف: "لم يكن يمر أسبوع في الماضي دون أن تقوم إسرائيل بشن عمليات في عمق سورية، فقد 
 عسكرية في العمق السوري".مضت اآلن عدة أسابيع دون أن تنفذ إسرائيل أية عملية 

وأشار إلى أنه على الرغم من أن األزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل واألعياد اليهودية التي تلعب 
دورًا في فرملة العمليات العسكرية، إال أن السبب الرئيس يعود إلى إدراك القيادة العسكرية أن أي 

 رب شاملة.عمل عسكري ضد إيران يمكن أن يفضي حاليًا إلى ح
ولفت إلى أن إيران قامت بالرد أربع مرات على عدد كبير من الهجمات التي استهدفت مصالحها في 

 سورية والعراق خالل العامين الماضيين بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح أن التقديرات اإلسرائيلية تؤكد أن قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري 

قام بنشر قوات وعتاد متقدم في سورية والعراق واليمن، على اعتبار أن الرد على أي هجوم اإليراني 
 يستهدف مصالح إيران سيكون فوريًا ومن كل هذه الجبهات.

وشدد ليمور على أن إسرائيل حاليًا مطالبة ببلورة استراتيجية جديدة تمكنها من التعاطي مع التهديدات 
 .التي تمثلها إيران في المحيط

 7/11/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 استمرار اقتحامات القصى واعتقاالت بالضفة .17
أّمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، والقوات الخاصة التابعة لها، صباح  :وكاالت –فلسطين المحتلة 

الل اقتحامهم لباحات المسجد األقصى خ« إسرائيلي» 200أمس الخميس، الحماية الكاملة لقرابة الـ 
الخاضع لسيطرتها منذ عام « باب المغاربة»وفتحت شرطة االحتالل  المبارك بمدينة القدس المحتلة.

في ساعات الصباح األولى، أمس، وسمحت للمستوطنين باقتحام باحات األقصى، ورافقتهم  1967
موظًفا حكومًيا بلباس  60توطنا ومس 102، بأن «أوقاف القدس»وأفادت مصادر في  خالل ذلك.

 طالًبا يهودًيا، اقتحموا باحات المسجد األقصى؛ منذ ساعات الصباح. 35مدني، باإلضافة لـ 
مستوطًنا اقتحموا باحات األقصى؛ خالل شهر  6,338وكانت معطيات مقدسية، قد أشارت إلى أن 

عيد »خالل  574، و«شعيد العر »مستوطًنا خالل أسبوع  3,690تشرين أول الماضي، منهم 
 «.الغفران

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة 
بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان ومصادرة مبالغ مالية من المواطنين، فيما 

 كوبر قضاء برام هللا تمهيدا لهدمه.قامت قوات االحتالل أخذت قياسات منزل أسير في قرية 



 
 
 
 

 

 16 ص             5081 العدد:             11/8/2019 جمعةلا التاريخ: 

                                    

فلسطينيا بمداهمات لمنازل  11وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا 
بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 

الية تقدر بآالف الشواقل من المواطنين بزعم المستوطنين وجنود االحتالل، كما تم مصادرة مبالغ م
 «.إرهابية»استخدامها لعمليات 

 8/11/2019، الدستور، عّمان
 

 المراض تنهش أجساد السرى بسبب اإلهمال الطبي .18
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين في رام هللا، إن األمراض نهشت أجساد : الرأي –رام هللا 

 اإلسرائيلي، نتيجة لما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد.المعتقلين في سجون االحتالل 
 7/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 طريقة لتعـــذيب الســرى  80سجون االحتالل تستخدم : مؤسسات حقوقية فلسطينية .19

شكال من أشكال التعذيب مع  80أّكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أّن سلطات االحتالل تمارس 
المعتقلين داخل سجونها، وفق رصدها للممارسات وأشكال الّتعذيب اّلتي تمارس بحق المعتقلين، 

، «الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان»جاء ذلك خالل لقاء نّظمته  ابتداء من لحظة التوقيف واالحتجاز.
، حيث قالت منسقة وحدة المساعدة «ئيليةالتعذيب في السجون اإلسرا»في مقّرها بمدينة غزة، حول 

شكال  80لحقوق اإلنسان، ميرفت النحال، إن مركزها تمكن من توثيق « الميزان»القانونية في مركز 
 وبّينت نّحال أن الجيش اإلسرائيلي متورط في تعذيب المعتقلين، لحظة اعتقالهم. من أشكال التعذيب.

 8/11/2019، الدستور، عّمان
 

 طط إلنشاء سدود بالضفة الغربية وتعطيش الفلسطينييناالحتالل يخ .20
يبدو أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى إلى السيطرة حتى على مياه األمطار، : رام هللا ــ جهاد بركات

فيروي بذلك المستوطنات ويسّد عطش سّكانها، في حين يحرم الفلسطينيين منها. وُيَعّد ذلك خطوة 
 لدفع أهل األرض إلى التخّلي عنها.إضافّية في سياق مخّططاته 

في خربة الفارسية الواقعة في األغوار الشمالية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، يعيش منصور أبو 
عامر محاصرًا بمضايقات المستوطنين التي تكثر وكذلك التدريبات العسكرية لقوات االحتالل. قبل 

مشروع جديد يقضي ببناء سّد يحجز مياه األمطار عاَمين، علم األهالي بأّن االحتالل ينوي تنفيذ 
فيمنع وصولها إلى األودية القريبة، وذلك وسط تحذيرات أطلقتها سلطة جودة البيئة الفلسطينية. 
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ويقول أبو عامر لـ"العربي الجديد" إّن "العين سوف تجّف في حال تنفيذ هذا المشروع، األمر الذي 
 تالي أّننا انتهينا كسكان للمنطقة".يؤّثر علينا بشكل كبير، ما يعني بال

وكانت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة األتيرة قد حّذرت أخيرًا، في مؤتمر حول التغّيرات المناخية، 
من بدء االحتالل بتنفيذ خطة لبناء سدود تهدف إلى جمع مياه األمطار في األودية، كاشفة عن 

الغربية وتحديدًا المناطق المصنفة "ج" سوف  مخطط إسرائيلي إقليمي رئيسي لكّل مناطق الضفة
سدًا مائيًا. وتوضح األتيرة لـ"العربي الجديد" تفاصيل المخطط،  50يؤّدي في نهاية المطاف إلى بناء 

قائلة إّن "سلطة جودة البيئة رصت خرائط إسرائيلية تابعة لإلدارة المدنية اإلسرائيلية ودولة االحتالل، 
للمياه المنسابة في األودية، وذلك على شكل سدود صغيرة". وقد خاصة بمشروع حصاد مائي 

حصلت سلطة جودة البيئة، بحسب األتيرة، على "تفاصيل كاملة حول سبعة من السدود، منها سّد 
بارتفاع خمسة أمتار في منطقة الجفتلك وفصايل باألغوار الوسطى شرقي الضفة، وآخر بارتفاع 

ي منطقة األغوار الشمالية شمال شرقي الضفة سوف يحرم قرى ف 10يتراوح ما بين خمسة أمتار و
بردلة وكردلة والمالح وعين البيضة والمضارب البدوية من المياه، باإلضافة إلى سّد آخر بارتفاع 

ين غربي رام هللا وسط الضفة".  خمسة أمتار في وادي القلط في أريحا شرقي الضفة وسدَّ
لوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي لـ"العربي الجديد" إّن من جهته، يقول مدير مجموعة الهيدرو 

للسيطرة على كل مصادر  1967"مثل هذا المشروع ُيَعّد جزءًا من برنامج إسرائيلي ممنهج منذ عام 
المياه الفلسطينية. وبعد السيطرة على المياه الجوفية يأتي اليوم دور المياه السطحية، علمًا أّن الخطط 

 ". 1998مجال تعود إلى عام في هذا ال
وبحسب الخطط اإلسرائيلية، فإّن االستفادة من المياه التي ُتجمع سوف تكون في مشاريع سياحية 
بيئية استيطانية، وكذلك ألغراض زراعية لمصلحة المستوطنين. وتشير المعلومات إلى أّن خطة 

فاصيل وخرائط تفصيلية على ت 2017وقد صّدق في عام  2012السدود الخمسين ُوضعت في عام 
لسبعة من تلك السدود. وهذه السدود ليست األولى من نوعها، بحسب التميمي الذي يوضح أّن "سّدًا 
أقيم في شمال األغوار لجمع مياه وادي الفارعة، وآخر في جنوب البحر الميت، لكّن المشروع اليوم 

 هو األّول لجهة الحجم والخطة المتكاملة".
في المائة من مياه الضفة  85أّن االحتالل اإلسرائيلي يسيطر على أكثر من  تجدر اإلشارة إلى

الغربية، ويضطر بالتالي الفلسطينيون في عدد كبير من التجّمعات السكانية إلى شراء المياه من 
شركة "مكروت" اإلسرائيلية، علمًا أّن المستوطن يستهلك أكثر من سبعة أضعاف ما يستهلكه الفرد 

 من مياه.الفلسطيني 
 7/11/2019، العربي الجديد، لندن
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 2019انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في  600تقرير:  .21

انتهاك إسرائيلي بحق  600قال نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الخميس، أنها رصدت : أيسر العيس
وكشفت في  الصحفيين والمصورين الفلسطينيين خالل ممارسة عملهم الصحفي منذ بداية العام.

تقرير اطلعت عليه األناضول، عن ارتفاع واضح في حاالت استهداف الصحفيين بالضفة الغربية 
 .2019وغزة والقدس، منذ بداية العام 

 60صاص الحي والمعدني تجاه الصحفيين، ما أدى إلصابة وبينت أن أخطر االنتهاكات "إطالق الر 
 منهم بإصابات بالغة الخطورة، ما زال البعض يعاني منهم حتى اللحظة ويتلقى العالج".

وأشار التقرير "لالرتفاع الواضح باستهداف جنود إسرائيل للصحفيين، من خالل توجيه قنابل الصوت 
انتهاكا، متمثلة  170وأفاد التقرير أن أكثر من  فاوتة".بجروح مت 43نحو أجسامهم، ما أدى إلصابة 

صحفًيا ال  18وأضاف التقرير أن  بالضرب واالحتجاز والمنع من التغطية، مورست على الصحفيين.
 يزالون رهن االعتقال في سجون إسرائيل.

 7/11/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 يستغلون انشغال القوى المنية للفرار "عين الحلوة"طلوبو الشرق الوسط": م" .22
استغّل عدد من المطلوبين المتوارين في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين : بوال أسطيح-بيروت

أكتوبر )تشرين األول( الماضي للفرار باتجاه  17انشغال القوى األمنية بالحراك الشعبي المستمر منذ 
لذي كان يفرضه الجيش اللبناني على المخيم. وتجددت هذه سوريا وتركيا، خارقين الطوق األمني ا

الحركة اإلسالمية »و« عصبة األنصار»الظاهرة التي كانت برزت قبل نحو عامين بعد رفع 
الغطاء عن معظم المطلوبين النتمائهم وقتالهم إلى جانب تنظيمات إرهابية، انسجامًا مع « المجاهدة

 لدولة اللبنانية.وا« فتح»قرارهما االنفتاح على حركة 
، تحدث نائب قائد 10وبينما تردد أن عدد المطلوبين الذين فروا من المخيم باتجاه سوريا بلغ نحو 

منهم المخيم في األيام  5قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان منير المقدح عن مغادرة نحو 
مطلوبي الصف األول، وبالتالي ليسوا من »الماضية إلى سوريا، ومنها إلى تركيا، الفتًا إلى أنهم 

الشرق »وقال المقدح لـ«. غير معروفين، ولعل هذا ما سهل هروبهم عبر حواجز الجيش اللبناني
هؤالء يعتمدون عادة على تزوير بطاقات هوياتهم، وقد استغلوا الوضع الراهن في لبنان «: »األوسط

خيم الذي عادة ما يشهد توترات ووصف المقدح الوضع األمني في الم«. كي يجدوا ممرًا للهروب
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ذلك يعود لوجود موقف فلسطيني موحد، وللتواصل والتنسيق القائم »، مشيرًا إلى أن «الجيد»أمنية بـ
 «.مع الجيش اللبناني للحفاظ على أمن المخيم والجوار

وشدد على وجود قرار فلسطيني واضح برفض أي مربعات أمنية داخل المخيم، وهو ما يتم التصرف 
 ى أساسه.عل

 4إنه تم أخيرًا التأكد من فرار « الشرق األوسط»لـ« عين الحلوة»وقال مصدر فلسطيني داخل 
مطلوبين على األقل من المخيم، هم حسن الشبلي ومحمود الحايك وشادي السوري ويحيى أبو 

 السعيد، الفتًا إلى أنهم فروا من المخيم باتجاه سوريا عبر الحدود في منطقة البقاع.
أن كثيرًا من الشبان المطلوبين النتمائهم لمجموعات « الشرق األوسط»وأوضح المصدر في تصريح لـ

متطرفة يبحثون اليوم عن طريق للفرار، ال سيما بعدما باتوا يشعرون بأنهم محاصرون من قبل حركة 
« نصارعصبة األ»واألجهزة األمنية اللبنانية، وبالتحديد بعد رفع الغطاء عنهم من قبل « فتح»
لى »، وأضاف: «الحركة اإلسالمية المجاهدة»و َمن سبقوهم إلى سوريا يحاولون التوجه إلى تركيا وا 

أما عدد المطلوبين المتبقين »وقال:  «.دول أوروبية، وهذا ما يطمح إليه َمن ما زالوا داخل المخيم
أسامة الشهابي، وزياد أبو ، وأبرزهم هيثم ومحمد الشعبي، وبالل بدر، و 100في المخيم فهو ما دون الـ

وبينما سّلم كثير من المطلوبين أنفسهم للسلطات اللبنانية في السنتين الماضيتين، عمد  «.النعاج
ر للتمكن من المرور على حواجز الجيش الثابتة عند مداخل  آخرون مطلوبون بتهم أكبر إلى التنكُّ

 المخيم.
 8/11/2019، ، لندنالشرق الوسط

 
 فلسطيني على قانون الجرائم اإللكترونية بسبب منشور ينتقد التطبيعمحاكمة محام  .23

قال المحامي الفلسطيني مهند كراجة إن "النيابة العامة الفلسطينية أبلغته : رام هللا ــ محمود السعدي
بوجود شكوى ضده من قبل سيدة )يتحفظ على اسمها( وأنه سيحاكم وفق قانون الجرائم اإللكترونية"، 

لى أن النيابة العامة وجهت له تهمًا ضمن قانون الجرائم اإللكترونية بسبب منشور عرضته مشيًرا إ
 النيابة عليه ينتقد فيه التطبيع.

وأوضح كراجة لـ"العربي الجديد" أن "النيابة العامة أبلغتني هاتفيًا أول أمس، بوجود شكوى علي 
وجدت ضدي شكوى من سيدة ال  وأبلغوني بوجود قضية بحقي أول أمس، وحين مراجعة النيابة

أعرفها يتهمونني فيها بالتحريض والتشهير والقدح والتهديد بإنزال ضرر حسب قانون الجرائم 
 اإللكترونية".
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وأوضح كراجة "المنشور الذي يتهمونني فيه أنني قمت بنشره يتحدث عن إعالن تضامني مع الكاتب 
عام، لكنني لم أقصد شخصًا بعينه وأنا أتحدث العادل سمارة، ودعوت فيه لمحاربة المطبعين بشكل 

عن قضية التطبيع ودعاة الدولة الواحدة مع االحتالل ونسج الروابط مع االحتالل، هذا ما واجهتني 
 به النيابة العامة".

 7/11/2019، العربي الجديد، لندن

 
 القادم الردن يمنع دخول اإلسرائيليين للباقورة ابتداء من الحد .24

ن "الحكومة األردنية أرئيس المجلس اإلقليمي اإلسرائيلي "وادي األردن"، عيدان غرينباوم،  ذكر
أعلنت أنه ابتداء من يوم األحد المقبل، سُيمنع دخول مزارعين إسرائيليين إلى حقولهم في جيب 

 بعدم تمديد اتفاقية استئجار الباقورة والغمر، واستعادة هاتين المنطقتين، هاجب قرار الباقورة"، وذلك بمو 
كان عضو البرلمان األردني، النائب صالح العرموطي، فيما تجدر اإلشارة إلى أن  .من اإلسرائيليين

 .القادم يوم األحد دعا إلى عقد جلسة افتتاح الدورة المقبلة للبرلمان، في الباقورةقد 
 2019/11/7، 48عرب 

 
 لتغيير والية الونروا "إسرائيلـ"لقاء غوتيريش مع شخصيات مؤيدة لالمم المتحدة تنفي  .25

المتحدث الرسمي لألمم المتحدة، ستيفان دوجريك، ما ورد في  نفىعبد الحميد صيام:  -نيويورك 
زعماء األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع  عن لقاءات أجراها "يسرائيل هيوم"صحيفة 
. موضحًا يسعون لتفكيك األونروا وضمها إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين "إسرائيلـ"مؤيدون ل

، مما او ما يأمله األمين العام أن تبقى الدول األعضاء ملتزمة ومهتمة بالناس الذين تدعمهم األونر أن 
 .شرق األوسطار في الساعد على االستقر ي

  2019/11/7، القدس العربي، لندن

  
 فوق مستوى أالعيب السياسة التي تحكم العملية برمتهاكرينبول معلقًا على التحقيق معه: أنا  .26

وقال  ،)رويترز(: نفى بيير كرينبول المفوض العام السابق لوكالة األونروا ارتكاب أي أخطاء -زوريخ
إن الوكالة وقعت ضحية لحملة سياسية تستهدف اإلطاحة به، وذلك بعد أن استقال في مواجهة 

في مقابلة مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون السويسرية وأكد  تحقيق في مزاعم تتعلق بسوء اإلدارة.
عيب فوق مستوى أال"وقال إنه  ."فساد أو احتيال أو اختالس للمساعداتعدم وجود ")آر.تي.إس( 
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نه استقال " السياسة التي تحكم العملية برمتها انطالقا من إيمانه الراسخ بأن هذا يصب في "وا 
 ."الشخصية هومصلحت همصلحة الالجئين الفلسطينيين ومصلحة عائلت

  2019/11/7، القدس العربي، لندن
 

 ونرواتجديد تفويض ال في ظل استحقاق مشعشع: توقيت استقالة كرينبول صعب جدًا  .27
ألف موظف في الوكالة، تلقوا خبر استقالة  30ونروا، سامي مشعشع، أن األأكد المتحدث باسم : غزة

: "استقالة ثقيلة في توقيتها صعبة جًدا قائالً  وتابع المفوض العام بيير كرينبول، بكثير من القلق.
مام االستحقاق الكبير، بالنسبة لنا، وعلى القائم بأعمال الوكالة الجديد، أن يسير بسفينة )أونروا( أ

 وأهمها موضوع التصويت على تجديد الوالية أواخر هذا الشهر".
 2019/11/7، قدس برس وكالة

 
 لوزير القدس  "إسرائيل"االتحاد الوروبي قلق من اعتقال  .28

في بيان صدر عن ممثل االتحاد األوروبي، باالتفاق مع رؤساء ، االتحاد األوروبي : أعرب)وكاالت(
باعتقال وزير شؤون  "إسرائيل"من قيام  هقلق ، عندول االتحاد األوروبي في القدس ورام هللابعثات 

أنه لن يعترف بأي أضاف أن االتحاد األوروبي يؤكد باستمرار "و  القدس الفلسطيني فادي الهدمي.
يها ، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك التي يتفق عل1967تغييرات على حدود ما قبل عام 

 ."الطرفان
 2019/11/8، الخليج، الشارقة

 
 ما الفرق بين السرى الردنيين والسرى الفلسطينيين؟ .29

 شمالة فايز أبو  د.
وقف األردن شعبًا وحكومة وملكًا موقف الرجال، وسحبوا السفير األردني من تل أبيب، وأقسموا باهلل 
أن األردن لن يسكت على عذاب أبنائه خلف األسوار اإلسرائيلية، وكانت النتيجة المضمونة، فقد 

ألسيرين هبة اللبدي وعبد خضعت حكومة إسرائيل، وانكسرت عنجهية االحتالل، وتم اإلفراج عن ا
الرحمن مرعي، ليتحقق بذلك منطق الندية، ويعلو شرف األردن؛ الذي ما زال يخوض حرب انتزاع 

 أرض الباقورة والغمر من أيدي الصهاينة.
نجاح األردن في تحرير أسراه، وتعاضد األردن كله من أجل أسيرين يذكرنا بآالف األسرى 

الت اإلسرائيلية منذ عشرات السنين، فبمقدار فرحتنا بحرية األسرى الفلسطينيين القابعين في المعتق
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األردنيين بمقدار حزننا للتغافل عن آالف األسرى الفلسطينيين، فاألردن شقيقة فلسطين، واألردني هو 
عربي فلسطيني، والفلسطيني هو عربي أردني، وهذا االنتماء يفرض علينا التساؤل عن دور األردن 

فلسطينيين، وهل مجرد حمل الجنسية األردنية يجعل األسير محصنًا، وحمل الجنسية تجاه األسرى ال
 الفلسطينية يجعل الفلسطيني مهانًا منتهك الحرية؟

كم تمنينا أن يقف األردن شعبًا وحكومة وملكًا مع األسرى الفلسطينيين، والسيما في ظل القصور 
طالما كان الشيء بالشيء يذكر، فإننا نفتخر الواضح والفاضح للسلطة الفلسطينية تجاه األسرى، و 

كعرب بموقف األردن من أجل أسيرين لم يمكثا خلف األسوار إال سبعين يومًا، وننكس الرأس إزاء 
موقف السلطة الفلسطينية التي لم تحرك ساكنًا من أجل آالف األسرى الفلسطينيين الذين مكثوا خلف 

عامًا، ووصلت سنوات أسر  36ر كريم يونس إلى األسوار عشرات السنين، بل وصلت سنوات أس
عامًا، وهذه سنوات سجن كفيلة بأن تحرك الصخر، وأن تتشقق لها السماء،  16مروان البرغوثي إلى 

وأن ينفطر لها وجه القمر حزنًا على العربي الفلسطيني اليتيم الذي ال يجد له أبًا، وال ترعاه أٌم، وال 
 يشفق عليه شقيق.

ألسرى بات معروفًا، فقد نجحت حركة حماس، وبالعصا الفلسطينية الغليظة، نجحت طريق تحرير ا
في تحرير مئات األسرى من السجون اإلسرائيلية ضمن صفقة تبادل وفاء األحرار، ونجحت األردن 

أسيرين أردنيين، ليبقى السؤال الحائر عن  بالدبلوماسية، وبالضغوط الشعبية، نجحت في اإلفراج عن
ة الفلسطينية؟ وماذا ستفعل؟ وكيف ستحرر األسرى الفلسطينيين بعد عشرات السنين؟ دور السلط

 وهل الصمت واالنتظار والبكاء والرجاء سيحرر األسير وليد دقة أو األسير إبراهيم أبو مخ؟
مأساة األسرى الفلسطينيين يجب أن تكون قضية عربية أردنية، فطالما قصرت السلطة، وخذلت 

نهم، ونامت على وسادة التعاون األمني دون أن توفر أدنى متطلبات األمن األسرى، وتخلت ع
للمواطن الفلسطيني الذي تقتحم مدنه وقراه العربات اإلسرائيلية، لتعتقل في كل ليلة العشرات من 
الشباب الفلسطيني، فإن اللجوء إلى العرب، واالستنجاد باألردن شعبًا وحكومة وملكًا هو الطريق 

رير األسرى، فإن لم يكن إلى ذلك سبياًل، فإن نهج المقاومة هو الحل، إنه أقصر الطرق األقصر لتح
 لكسر عنق العناد اإلسرائيلي، وفرض اإلرادة الفلسطينية من خالل الندية، والمواجهة الميدانية.

 7/11/2019، فلسطين أون الين
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 حراك فلسطيني باالنتخابات .30
 عبد الستار قاسمد. 

الضفة الغربية وقطاع غزة ويسمع الكثير من التذمر من أغلب المواطنين يتجول المرء في 
الفلسطينيين. أهل غزة يئنون من أوضاعهم االقتصادية والمالية والسياسية واألخالقية، وكذلك يفعل 
أهل الضفة الغربية. وأغلب الناس يتطلعون إلى التغيير عسى أن يكون فيه ما يغير األحوال إلى 

الرغم من كثرة التذمر، ومن مشاعر االستياء واإلحباط وعدم الرضا، ومشاعر القهر األفضل. وعلى 
والتراجع والخذالن، وعلى الرغم من الوعي بأسباب التدهور واالبتعاد عن الطريق الوطني القويم لم 

 يتحرك الناس لتصحيح األوضاع بأيديهم وتبعا إلرادتهم.
تين، ولم يكن التوفيق حليف الموجة األولى إال في تحركت شعوب عربية عديدة في موجتين متتالي

تونس إلى حد كبير، ويبدو أن الموجة الثانية التي شملت الجزائر والسودان والعراق ولبنان تالقي 
نجاحا معقوال حتى اآلن. أما الشعب الفلسطيني صاحب القضية المقدسة، والتي تعتبر قضية قضايا 

مصالحه أو عن وطنه الذي تالعب فيه أنجاس األرض. طبعا  الشعوب العربية لم يتحرك دفاعا عن
 هناك أسباب ال مجال للحديث عنها هنا.

حراك فلسطيني لم يحصل، لكن يبقى أمامنا مجال قادم إن شاء هللا ومن الممكن أن يستغله 
ة الفلسطينيون لتنفيذ حراك يؤدي إلى تصحيح األمور بإذن هللا. قد تكون االنتخابات إن حصلت أدا 

هذا الحراك. باالنتخابات إن حصلت يستطيع الشعب الفلسطيني أن يعبر عن رغبته بالتغيير بدون 
الخروج إلى الشارع أو االصطدام بقوى األمن، أو تعطيل الحياة. االنتخابات فرصة ذهبية الختيار 

فرصة أناس أوفياء صادقين أمناء على مصالح الناس وعلى الوطن والقضية الفلسطينية. أمامنا 
لخوض انتخابات رئاسية في مواجهة مرشحي الفصائل الفلسطينية، وخوض انتخابات تشريعية بقائمة 

 من المستقلين الوطنيين المحترمين الخالية من الجهلة والشبيحة واللصوص.
هناك توجه نحو المستقلين والعزوف عن األسماء الفصائلية التقليدية التي أتت لنا بسوء األحوال 

ية والتدهور األخالقي والتمزق االجتماعي واالستهتار بالوطن والقضية. فمن كان راغبا في االقتصاد
إحداث التغيير، يستطيع اآلن إحداثه من خالل االنتخابات. وبإمكانه منذ اللحظة أن يركز اهتمامه 
على المستقلين أصحاب األمانة واإلخالص والمعروفين في أوساطهم بنزاهتهم ونظافة أيديهم 

ماضيهم. ولنعمل معا لتشكيل قائمة الحراك الفلسطيني االنتخابي، ولندفع باتجاه إزاحة كل من و 
 أساؤوا وضخ دم جديد في العروق الفلسطينية.

 7/11/2019، رأي اليوم، لندن
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 االنفكاك االقتصادي .31
 علي قباجه

محمد اشتية، بدء عملية حزم الفلسطينيون أمرهم، وقرروا في مستهل الحكومة الجديدة، التي يترأسها 
بشكل عملي، بعد سنوات طويلة من األقوال والخطط والنوايا « إسرائيل»االنفكاك االقتصادي عن 

 للمقاطعة من دون أن تترجم إلى واقع عملي.
وبالفعل اتخذت الحكومة بقضها وقضيضها مجموعة من اإلجراءات؛ لالنطالق باالقتصاد الفلسطيني 

، فاتجهت خالل األشهر األربعة «اإلسرائيلي»يكون مرتهنًا لالبتزاز لفضاءات أوسع؛ بحيث ال 
الماضية إلى العراق واألردن، ووقعت معهما اتفاقات كثيرة؛ بهدف االستيراد والتصدير، ثم مصر، 
التي تم التوافق معها على استقبال المرضى الفلسطينيين، ورفع نسبة االستثمارات بين البلدين، 

 تجاري على أوسع نطاق.وتفعيل التبادل ال
باريس »وعلى الصعيد الدولي، حشدت الدبلوماسية الفلسطينية طاقاتها؛ للتحلل من اتفاق 

 ، الذي يتحكم في قوت الفلسطينيين، ويرهن عملية التقدم االقتصادي بموافقة االحتالل.«االقتصادي
أي التزام يربطها حكومة اشتية في األسابيع األخيرة نحت نحو قرارات مهمة؛ لالنعتاق من 

، وتمثل ذلك في إجراءات عدة؛ بدءًا من االنفكاك التدريجي في عمليتي االستيراد «إسرائيل»ب
، وكانت «اإلسرائيلية»والتصدير، مرورًا باألمور التي تتعلق بوقف تحويل المرضى إلى المستشفيات 

 تريد أن تختتم ذلك بالخروج بشكل كامل من ربقة االحتالل.
أخذت تجري بما ال تشتهي سفن الفلسطينيين، الذين يحاولون تطويعها لمصلحتهم،  لكن الرياح

فاالحتالل توعد برد قاٍس على خطوات الحكومة الفلسطينية، فهو لن يسمح لمليارات الدوالرات بأن 
 تغادر خزينته لمصلحة دول أخرى لمجرد أن السلطة وقعت اتفاقات معها.

، في خطوة 1948خال زيت الزيتون والتمر إلى األراضي المحتلة عام لذا أصدر مؤخرًا قرارًا يمنع إد
ألف عجل سنويًا من االحتالل، أي ما يمثل  120أولية للرد على امتناع الفلسطينيين عن استيراد 

بذلك؛ بل لجأت إلى « إسرائيل»من استهالك السوق الفلسطينية من لحوم البقر، ولم تكتف  60%
لويح باللجوء لقطع كامل ألموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة حكومة رام التهديد والوعيد عبر الت

 هللا.
، التي تتطلب مواجهتها، «اإلسرائيلية»فكرة االنفكاك تواجه تحديات جسيمة؛ أبرزها التهديدات 

االستمرار على النهج ذاته، وعدم الرضوخ ألي ضغوط، فالتحرر من أغالل االحتالل االقتصادية 
ثابت، والبد من النضال ألجله؛ ألن التبعية للمحتل، ال تنجم عنها دولة، وال تعيد حق فلسطيني 

 حقوقًا؛ بل تبقي الشعب بأكمله رهينة البتزاز المحتل الذي يمن عليه بلقمة عيشه.
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نجاح السلطة في التحكم باقتصادها من دون الخضوع ألي جهة، يعد خطوة كبيرة في طريق بناء 
نهاء االحت الل، وبالطبع فإن ذلك ليس سهاًل؛ إذ إنه يحتاج إلى سنوات طويلة، في ظل الدولة، وا 

 في أدق مناحي حياة الفلسطينيين.« إسرائيل»تحكم 
لكن األهم هو عدم االستسالم، أو السماح لبعض الطبقات المستفيدة بإفساد كل عمل يقوض 

 االحتالل، وينهي تحكمه في مفاصل الدولة الفلسطينية.
طينية مطالبة اليوم بإسكات األصوات التي تحاول دفعها للتراجع، والثبات على موقفها السلطة الفلس

لدرء حمالت التشكيك في قرارها، وعدم التراجع كما فعلت في قبولها أخيرًا باستالم أموال الضرائب 
 التي اقتطعت منها "إسرائيل" رواتب الشهداء واألسرى، بعد رفض دام أشهرًا.

 8/11/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 .. رسالة إلى السنوار: لن تخيف أحدًا وال مكان لتقصفه"الحرب الحقيقية"في  .32
 الفر روغل

نشر السفير اإلسرائيلي السابق في الواليات المتحدة، مايكل اورن، اإلثنين الماضي، مقااًل في مجلة 
مرتين في األسبوع  -حسب قوله وزراء الكابنت-، وصف فيه سيناريو الحرب الذي ناقشه ”اتالنتيك“

الماضي، وهي الحرب التي يستعد لها الجيش في الوقت الحالي. هذا السيناريو يسير على النحو 
اآلتي: إسرائيل تهاجم هدفًا حساسًا إليران.. وزير إسرائيلي يتفاخر ويهين اإليرانيين.. إيران تطلق 

ع في تل أبيب.. إسرائيل تهاجم تخترق نظام الدفاع اإلسرائيلي وتصيب وزارة الدفا” كروز“صواريخ 
 ردًا على ذلك مقر قيادة حزب هللا في بيروت.

 4فإن عددًا من الصواريخ سيسقط على إسرائيل بوتيرة ”. الحرب الحقيقية“عندها يبدأ ما يسميه اورن 
آالف صاروخ يوميًا. نظام القبة الحديدية سينهار تحت الثقل. وفي النهاية، ستزرع صواريخ إيرانية 

)الذي يكلف االعتراض الواحد منه ” مقالع داود“يقة الدمار في أرجاء إسرائيل، وتتغلب على نظام دق
مليون دوالر(. إصابة واحدة قرب مطار بن غوريون تؤدي إلى إغالقه، والموانئ ستغلق، حتى تصبح 

كهرباء في إيرانيًا يؤدي إلى فصل البنى التحتية لل” سايبر“إسرائيل مقطوعة عن العالم. إن هجوم 
 الدولة. إرهابيون سينقضون على بلدات قرب الحدود. وسيتوقف االقتصاد عن العمل في إسرائيل.

ستضطر المستشفيات إلى العمل تحت األرض، وستنهار تحت العبء. ستصبح السماء سوداء 
مصانع بسبب الدخان المليء بالمواد الكيميائية السامة، والذي سيتصاعد من الحرائق المندلعة في ال

ومصافي النفط المصابة. ماليين اإلسرائيليين سينزلون إلى المالجئ. مئات اآلالف سيتم إخالؤهم 
من المناطق القريبة من الحدود، التي سيحاول اإلرهابيون مهاجمتها.. وزارات دولة المشاريع سيتم 
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تطلق من سوريا إفراغها.. حرب برية ستجري على الحدود مع لبنان وغزة.. صواريخ بعيدة المدى س
يران، عدد منها يقع خارج مدى سالح الجو الذي سيضطر إلى التعامل مع  والعراق واليمن وا 

 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات، روسية، في سوريا أيضًا.
هل تخافون، وبصدق؟ في حرب يوم الغفران، إذا اعتقدتم أن هناك خطرًا سيدمر إسرائيل، فيبدو أنهم 

نت سيناريو يجعل هذه الحرب مثل لعبة لألطفال. إسرائيل تهدد بال توقف بقصف سيناقشون في الكاب
لبنان وا عادته إلى العصر الحجري. ولكن حسب هذا السيناريو، فإن كل الشرق األوسط، بما في ذلك 
إسرائيل، سيقصف نفسه ويعود إلى العصر الحجري، كانتحار جماعي. وحسب مقال اورن الذي 

لى نقاشات الكابنت التي ترتكز على سيناريوهات الجيش، لم يعد السؤال الرئيسي: يتفاخر باالستناد إ
 هل ستندلع مثل هذه الحرب، بل متى.

هي مجلة جدية وليست صفراء تحب ” أتالنتيك“ال توجد لدّي أي فكرة إذا كان اورن محقًا، رغم أن 
و مرعب كهذا، أغنامًا للذبح، ليس اإلثارة. نحن، مواطني إسرائيل، سنكون عاجزين تمامًا إزاء سيناري

لهم مأوى وعالقين في حقل لأللغام دون إمكانية للهرب. ربما يكون اورن مبالغًا، ال فكرة لدّي. ال 
أشارك في نقاشات الكابنت وال أعرف من يشارك فيها. ولكن خطرت ببالي، بعد قراءة المقال، 

سه كخدمة للجمهور، ألنها مهمة لمواطني األفكار التالية: أواًل، هذا المقال يستحق ترجمة أس
 إسرائيل. ثانيًا، نحن بحاجة إلى حكومة وحدة!

بتفكير آخر، برزت لي فكرتان أخريان: أواًل، ماذا ستفيد مواطني إسرائيل معرفة كل ذلك؟ ماذا 
ل أال سيفعلون؟ مَثل هذا كأن تبلغ إنسانًا بأن مرضًا فتاكًا سيهاجمه وال يملك له عالجًا. فمن األفض

 يعرف. ثانيًا، بماذا ستساعد حكومة الوحدة؟ كيف ستحمي إسرائيل بشكل أفضل في سيناريو كهذا؟
عندها، فهمت كيف يفكر دونالد ترامب: لماذا ال نلقي عليه عددًا من القنابل النووية هذا المساء. 

كنت مكان نتنياهو عندها يمكن إجراء انتخابات ثالثة في شهر آذار. أليس كذلك؟ على أي حال، لو 
لصليت كي يكون مايكل اورن محقًا. ثمة مبرر للغواصة السادسة )من الغواصات األكثر تبريرًا بأثر 
رجعي( ومبرر غير سيئ لتأجيل تقديم لوائح اتهام ضده )باألساس ألن جهاز القضاء يتوقع أن 

 يتوقف عن العمل مدة سنة أو سنتين(.
رن نقاشات الكابنت؟ ربما كوخافي وربما نتنياهو نفسه. على عندها سألت نفسي: من الذي سرب الو 

أي حال، يتبين أن إسرائيل، وفي سيناريوهات يبحثها الكابنت، تظهر كإمبراطورية، فوضعنا لم يكن 
في أي يوم أفضل، وأعداؤنا يخافوننا، وهذا يعرفه يحيى السنوار الذي يهدد بإطالق الصواريخ على 

 ردًا على وعد غانتس بردع غزة كمدافع عندما يصبح رئيس حكومة.تل أبيب لمدة نصف ساعة، 
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يا سنوار، إنك ال تخيف أحدًا هنا. فبعد انتهاء اإليرانيين مع تل أبيب، لن يبقى لك ما ستقوم بقصفه. 
 إذًا اذهب وهدد مصر.

 6/11/2019هآرتس 
 8/11/2019، القدس العربي، لندن

 
 قوة "الجهاد اإلسالمي" والتسوية مع "حماس"المعضلة اإلسرائيلية في غزة: تعاُظم  .33

 ويوحنان تسوريف ميخائيلكوبي 
إطالق حركة الجهاد اإلسالمي صواريخ من شمال القطاع، ليل األول من تشرين الثاني الجاري، 

ومنطقة غالف غزة فاقم المعضلة اإلسرائيلية إزاء القطاع. هذه الحادثة، التي « سديروت»على 
في كبح هذه الحركة « حماس»من جهة، والصعوبة التي تواجهها « الجهاد»ل أثبتت استقاللية عم

التي تنعكس على « الجهاد اإلسالمي»من جهة ثانية، شكلت مدماكًا إضافيًا في عملية تعاظم قوة 
 ، وعلى االستقرار األمني في المنطقة، وعلى فرص التوصل إلى تسوية معها.«حماس»مكانة 

اإلسالمي في غزة، المدعومة من إيران والخاضعة لنفوذها، يتجلى من خالل تعاُظم قوة حركة الجهاد 
، في األساس، بشأن كل ما له عالقة بخرق تفاهمات «حماس«انتهاج خط مستقل يشكل تحديًا لـ

مع كل الفصائل في القطاع. على هذه الخلفية، « حماس»التهدئة مع إسرائيل وشبكة عالقات 
السياسة التي يجب عليها أن تنتهجها في مواجهة قطاع غزة. إذا كانت إسرائيل أمام معضلة تتعلق ب

إسرائيل ترغب في المحافظة على التمييز بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، عليها أن تضمن 
، «حماس»هدوءًا أمنيًا في المنطقة، وفي النتيجة التوصل إلى تفاهمات/تسوية في هذا الموضوع مع 

الحصار المفروض على القطاع. تفرض مثل هذه التسوية على إسرائيل أن في مقابل التخفيف من 
وتدفيعها ثمنًا باهظًا عن أي خرق للتفاهمات، أن تبقى « حماس»تضمن، باإلضافة إلى ردع 

 قادرة على أن تحكم وتضبط الفصائل التي ترغب في إفشال فرص التهدئة.« حماس»
هي أيضًا على تعزز مكانة التنظيم. فقد « سالميالجهاد اإل«تدل الحوارات المباشرة بين مصر و

زيارة له في القاهرة، بدعوة من أجهزة االستخبارات « الجهاد اإلسالمي»أنهى وفد رفيع المستوى من 
العامة المصرية التي تعالج مشكلة غزة. لم تجر دعوة الوفد ضمن إطار جولة المحادثات بين 

، بل جرت من أجل الدفع قدمًا «حماس»ية برئاسة االستخبارات المصرية والفصائل الفلسطين
الجهاد »بالتنسيق بينهما، وفي األساس، لمنع حدوث تصعيد في منطقة القطاع. ضم وفد 

األمين العام، زياد النخالة، وكبار مسؤولي المكتب السياسي، محمد الهندي ونافذ عزام، « اإلسالمي
بينهم بهاء أبو عطا، المسؤول عن إطالق صواريخ  «سرايا القدس»وثالثة قادة من الذراع العسكرية 
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الجهاد »عدة مرات من دون موافقة القيادة. في خلفية الزيارة، وجود تخوف مصري من عدم استجابة 
، وعدم التزام «حماس«لشروط التسوية التي تعمل مصر على بلورتها بين إسرائيل و« اإلسالمي

د  ذي برز، مؤخرًا، في فرض سياستها. كما أطلقت مصر ، ال«حماس»التنظيم بسياسة الكبح، وتردُّ
 ناشطًا من الحركة، جزء منهم عاد إلى القطاع مع الوفد. 81

تكشف الجهود المتسارعة لمصر لتأمين تهدئة أمنية في ساحة غزة، تخوفًا من أن ينعكس التوتر بين 
سرائيل على هذه المنطقة. مكانة  ي في ساحة غزة تعتمد كالعب مركز « الجهاد اإلسالمي»إيران وا 

على مساعدة إيران، التي تعتبر الحركة أداة ضغط في الساحة الفلسطينية وعلى إسرائيل، وثمة شك 
كبير في أن يكون في استطاعتها رفض طلب إيراني بالتحرك ضد إسرائيل عند حدوث تصعيد 

الجرف »ا في عملية إقليمي تكون إيران جزءًا منه. تعاُظم قوة التنظيم منذ الضربات التي تلقاه
، وتسلُّحه بقذائف وصواريخ، بينها بعيدة المدى، هما حصيلة المساعدة 2014في صيف « الصامد

اإليرانية والتدريب الذي قام به مدربون إيرانيون لعناصره. ساهمت هذه العملية أيضًا في تحسين 
عزالي الذي اتسمت به في مكانة الحركة في الساحة الفلسطينية. أكثر من مرة، وبعكس الموقف االن

، وتحاول قيادة عمليات «فتح«و« حماس»الماضي، قامت الحركة بعملية تجسير ووساطة بين 
مشتركة للفصائل في منطقة القطاع. وبذلك عززت مكانتها كتنظيم مقاوم هو الثاني من حيث الحجم 

من إيران، الذي يسكن  في القطاع، وال يمكن تجاهل مواقفه وقدراته. زياد النخالة، المقرب جداً 
بالضاحية الجنوبية في بيروت، يدعو دائمًا إلى زيادة العمليات ضد إسرائيل والتركيز عليها، كما 
يدعو السلطة الفلسطينية إلى التخلي عن االتفاقات الموّقعة مع إسرائيل، وكل الفلسطينيين إلى 

 وحدة.التخلي عن فكرة إجراء انتخابات في السلطة، والعمل من أجل ال
منذ وقت صعوبة قيادة نضال عنيف ضد إسرائيل إلى جانب ممارسة مسؤولية « حماس»لقد أدركت 

تسعى الحركة لتأسيس قنوات حوار مع الدول العربية « الجرف الصامد»سلطة مدنية. منذ عملية 
خارجية والدول اإلسالمية، ومع المنتديات الدولية في الغرب. وتقود إزاء روسيا ودول عربية سياسة 

مختلفة عن تلك التي تقودها السلطة الفلسطينية، وتشدد على عدم استعدادها لالعتراف بإسرائيل 
مستعدة للسير بتسوية « حماس»وعدم الدفع قدمًا من أجل التوصل إلى اتفاق دائم. مع ذلك، فإن 

سلح ضد إسرائيل طبعًا، انطالقًا من التمسك برسالة عدم تخليها عن الكفاح الم -مؤقتة مع إسرائيل 
« حماس»في مقابل تخفيف واسع النطاق للحصار على غزة. سكان المنطقة الذين يعتبرون  -

مسؤولة عّما يحدث فيها، هم بحاجة ماسة إلى تحسين البنى التحتية للمياه والكهرباء والصرف 
ليه، وتحسين فرص العمل ودفع أموال شه مكان تنّقل أكثر حرية من القطاع وا  رية تمنح الصحي، وا 

العاطلين الكثيرين عن العمل وسائل للعيش. عمليًا، أحد العوامل التي تهدد استقرار التهدئة هو 
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التركيز على وقف إطالق النار ودخول األموال والبضائع إلى القطاع، وعدم التقدم في عملية إعادة 
 اإلعمار وتنمية آمال للمستقبل.

، فإن «حماس«إسرائيل، من حين إلى آخر، مريحة لـ ضد« الجهاد اإلسالمي»حتى لو بدت عمليات 
فيما يتعلق بالسياسة « حماس»استقالليته المتزايدة تشكل تحديًا. عمليًا، المعضلة التي تواجهها 

من « حركة مقاومة«كـ« حماس»يكشف هوية « الجهاد»هي أن « الجهاد اإلسالمي»االستفزازية لـ 
الجهاد »مواجهة التحدي الذي تطرحه تنظيمات مثل « حماس»عمليًا. يتعين على « مقاومة»دون 

، لكن من دون المّس بصورتها كقائدة للمقاومة، أو زعزعة االستقرار في منطقة القطاع. «اإلسالمي
، الذين «الجهاد»حتى اآلن عن القيام بعملية صارمة وشاملة ضد عناصر « حماس»لذلك امتنعت 

خالل إطالق الصواريخ على إسرائيل. ناشطون في  خرقوا التفاهمات مع إسرائيل، خصوصًا من
كانت أقل تشددًا من تلك التي اُتخذت ضد « الجهاد»اعُتقلوا، لكن الخطوات المتخذة حيال « الجهاد»

مسجدًا تابعًا لحركة سلفية(. تعتمد « حماس»هدمت  2015تنظيمات سلفية في القطاع )في سنة 
، من خالل االستعانة بضغط شعبي في القطاع ضد ، حتى اآلن، في األساس، على الردع«حماس»

حدوث تصعيد في المواجهة مع إسرائيل، ولقد جرى إصدار فتاوى من رجال دين مقبولين من أغلبية 
 الجمهور، تحّرم العمل ضد إسرائيل بصورة فردية ومنفصلة.

لطة من المفروض أن يخدم المصلحة اإلسرائيلية في إعادة الس« حماس»مع ذلك، فإن ضعف 
يشكل تحديًا أسهل « الجهاد اإلسالمي»الفلسطينية إلى السيطرة الفعلية على القطاع. والتقدير هو أن 

لكّن ثمة شكًا «. حماس»في المواجهة بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، مقارنة بالتحدي الذي تمثله 
بصورة كبيرة، « ماسح»كبيرًا في أن تختار السلطة استعادة سيطرتها على القطاع، حتى لو ضعفت 

ما دام اختراق سياسي في العالقات مع إسرائيل لم يحدث، ومع خطر أن تفسر هذه الخطوة كأن 
 السلطة دخلت على رؤوس الحراب اإلسرائيلية وعلى الدمار الذي خلقته إسرائيل.

يل لذلك، في الوقت الحالي، فإن هذا االحتمال غير عملي، بل نظري فقط. في الواقع بقي إلسرائ
وقطاع غزة، وتصعيد عسكري « حماس»ثالثة خيارات أساسية: استمرار الوضع القائم في مواجهة 

ونظرًا إلى أن استمرار الوضع القائم ينطوي على مخاطرة «. حماس»في ساحة غزة، وتسوية مع 
عالية لحدوث تصعيد ومعركة عسكرية واسعة يمكن أن تسبب الفوضى في القطاع، فإن خيار 

 و األقل إشكالية.التسوية ه
ثمنًا باهظًا أكبر بكثير مما كان عليه األمر في السنوات « حماس»باإلضافة إلى االستعداد لتدفيع 

الماضية كلما جرى خرق الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل من جانب أطراف في داخل 
لقيام بتحسين مهم للواقع القطاع، من المهم، ال بل من الضروري، بالنسبة إلى إسرائيل المبادرة إلى ا
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اإلنساني في المنطقة، مع التشديد على معالجة البنى التحتية المدمرة، وخلق فرص عمل، بما فيها 
دخول العمال للعمل إلى إسرائيل بصورة مراقبة، وتشجيع التصدير الزراعي والصناعي، والقيام بجهد 

ليه.منسق مع مصر لتقديم مزيد من التسهيالت لعمليات انتقال ا  ألفراد من القطاع وا 
بشأن تهدئة أمنية ستساعد على تنفيذ خطوات « حماس»التفاهمات التي سيجري التوصل إليها مع 

، وأيضًا من النفوذ «الجهاد اإلسالمي»في هذا االتجاه، وفرضها سيحّد من األضرار المحتملة لـ 
 اإليراني في القطاع.

 "مباط عال"
 7/11/2019، اليام، رام هللا
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