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   من خطورة ضّم الضفة الغربية "إسرائيل"كيون يحّذرون ساسة ير يهود أم .1
ركا  إلى قادة األحزاب مشت با  كية خطاير ألموجهت مجموعة من المنظمات اليهودية ا تل أبيب:

الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى السيادة  ضمتضّمن تحذيرا  من مغبة  "إسرائيل"السياسية في 
حتى إذا بدا أن إدارة "موقعو الرسالة أوه وأكد  .جراء خطير ويير قاووويعتبروا هذا اإلوا  .اإلسرائيلية

طأ بالنسبة إلسرائيل أن تعتقد أن هذه الخن فمالضم،  كي دووالد ترمب تؤيد خططير الرئيس األم
ع أي ضم يمكن أن يضر بالعالقة المهمة م"أن  وا. وأكد"كيةير ستكون دائما  سياسة الحكومة األم

كيين يدعمون حل الدولتين ير يهود الواليات المتحدة، ألوه يعتبر أن الغالبية العظمى من اليهود األم
 ."الفلسطيني –للصراع اإلسرائيلي 

 2019/11/9، ق األوسط، لندنرشلا
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 إحباط محاولة تسلل عبر الحدود الجنوبية واعتقال ثالثة ُمسلحينفي غزة تعلن  "الداخلية" .2
أحبطت محاولة  قوات األمن الوطني، من يزة، أن 8/11/2019، وزارة الداخلية الفلسطينيةذكرت 

تبادل  اليوم الجمعة، وقد وقع الجنوبية لقطاع يزة فجرتسلل إلى األراضي المصرية عبر الحدود 
 إلطالق النار مع ثالثة ُمسلحين، قبل أن تتمكن القوات من اعتقالهم وضبط األسلحة التي بحوزتهم.

وقد تمت إحالة المعتقلين الثالثة إلى التحقيق لدى جهاز األمن الداخلي، وال زالت قوات األمن 
 مع مصر.ى طول الحدود الجنوبية الوطني ُتجري عملية تمشيط عل

قال « حماس»من حركة  ا  أمني ا  مصدر ، من يزة، أن 8/11/2019، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
إوه وفق التقديرات األولية ينتمي المسلحون الثالثة الى ، لوكالة وفسها وكالة الصحافة الفروسية

 .«جماعة سلفية )متشددة( ذات فكر منحرف وجميعهم فلسطينيون »
 

 معلمي غزة يصلون الكويت على دفعتين نم 141 :وزير التربية .3
أكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاوي، الجمعة، متابعته الحثيثة لسفر معلمي قطاع يزة : رام هللا

الذين سيلتحقون بالعمل في دولة الكويت الشقيقة، معلن ا وصول دفعتين منهم ألرض الكويت، إذ 
 .268من أصل  141تضمان 

ا السبت، الدف ومن المقرر أن تصل جميع ا بزمالئهم الذين سبقوهم من  عة الثالثة المتبقية، ليلتحقوايد 
 محافظات الضفة الغربية.

 8/11/2019، القدس، القدس

 
 االنتخاباتوتنظيمات تدعو لمسار وطني إلجراء .. لجنة االنتخابات تعود مجددا إلى غزة .4

ات القائمة بين حركتي فتح وحماس حول أشرف الهور: بالريم من الخالف« القدس العربي»يزة ـ 
مرسوم الرئاسي المنظم لالوتخابات التشريعية أوال، ومن ثم الرئاسية، إال أن مسؤوال كيفية إصدار ال

، في وقت أكدت «إيجابيةأجواء »كبيرا في لجنة االوتخابات، قال إن اللقاءات مع الفصائل، تتم في 
ا في العاصمة السورية، على أهمية الحراك السياسي فيه عدة فصائل فلسطينية عقدت اجتماعا له

 ائم من أجل وضع مسار وطني واضح إلجراء اوتخابات شاملة وديمقراطية.الفلسطيني الق
سلمت رسالة الرئيس وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة االوتخابات المركزية، إن حركة حماس ت

 محمود عباس، ووعدت بدراستها والرد عليها.
ع أن تعود لجنة االوتخابات من جديد إلى قطاع يزة، للقاء الفصائل وحركة حماس، خالل وقوت

األسبوع المقبل، بعد أن زارت على مدار األسبوعين الماضيين القطاع ثالث مرات، أخرها الثالثاء 
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وأوضح كحيل في تصريحات  ماس رسالة من الرئيس الفلسطيني.الماضي، سلمت خاللها حركة ح
 مت الرسالة من اللجنة وعدت بدراستها والرد عليها.صوت فلسطين، أن حماس عندما تسلإلذاعة 

األجواء »، وأكد أن «وحن لم ونته بعد من مهمتنا في تكثيف المشاورات واللقاءات»وأضاف 
بإجراء االوتخابات التشريعية والرئاسية خالل الفترة المقبلة، ال تزال موجودة، فيما يتعلق « اإليجابية

 أن هذه األجواء ال تزال تسود المشهد.و 
المناخ اإليجابي »وأشار في السياق ذاته إلى أن لجنة االوتخابات ستقوم بكافة الجهود للحفاظ على 

بات بالفصائل في يزة ، وأوضح أن اجتماع لجنة االوتخا«المحفز لتحقيق هذا االستحقاق الديمقراطي
يس عباس، بخصوص الموقف الخالفي، حول عقد الثالثاء الماضي، كان إلباليهم بموقف الرئ

 االوتخابات قبل إصدار المرسوم، أو بعد إصداره. االجتماع القيادي بشأن
يشار إلى أن عدة فصائل فلسطينية عقدت اجتماعا في العاصمة السورية دمشق، شاركت فيه 

خالة، وقيادات من الجبهة ة وكبيرة، من بينهم األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد وقيادات وازو
 الشعبية من قطاع يزة.

وذكر بيان صادر عن الفصائل وهي حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة 
يني، أن هذا االجتماع الديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة، والصاعقة وحزب الشعب الفلسط

والرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة الوطنية وإوهاء االوقسام جرت خالله مناقشة آخر المستجدات الراهنة 
 ة الموقف من االوتخابات.ومناقش

في ظل العدوان الصهيووي واألمريكي »وأكد الحضور على خطورة األوضاع السياسية الراهنة 
نا وحقوقنا الوطنية التي يجب التصدي لها موحدين من خالل المتواصل الذي يستهدف تصفية قضيت

 «.المقاومة الشاملةتفعيل 
وشدد الحضور على أهمية الحراك السياسي الفلسطيني القائم من أجل وضع مسار وطني واضح 

تكون جزءا ال يتجزأ من جهود استعادة الوحدة وإوجاز »إلجراء اوتخابات شاملة وديمقراطية ووزيهة 
 يمقراطية.ة وترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس دالمصالح

ودعوا لتفعيل قرارات اإلجماع الوطني التي تم االتفاق عليها في القاهرة وبيروت، والمسارعة في عقد 
اجتماع اإلطار القيادي المؤقت، لبحث سبل مواجهة هذه المخاطر والتحديات من خالل االتفاق 

 الشاملة. راتيجية الوطنية والبروامج السياسي المشترك، وإجراء االوتخاباتعلى االست
 9/11/2019، القدس العربي، لندن
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 بدران: توجهنا نحو االنتخابات استجابة لمصلحة شعبنا .5
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسام بدران، أن الحركة اتخذت قرار 

 يا.لاالوتخابات بمختلف أماكن تواجدها؛ استجابة لمصلحة شعبنا وقضاياه العالتوجه وحو 
وقال بدران في تصريحات صحفية، إذا توفرت النوايا الحسنة لدى مختلف األطراف فأوا على يقين 

وأضاف أن المطلوب من الجميع هو إدراك أن  بأونا قادرون على تجاوز كل العقبات الداخلية.
ة السلبية التي باالوتخابات التشريعية والرئاسية تختلف تمام ا عن االوتخابات المحلية، وأن تكرار التجر 

 ة والرئاسية.حدثت في اوتخابات البلديات األخيرة ال مكان لها في االوتخابات التشريعي
مة ولفت بدران إلى أن حركة حماس وجماهيرها في الضفة تعرضت طيلة السنوات الماضية لهج

 ى العهد.لشرسة من قبل االحتالل والسلطة بهدف اقتالعها، وريم ذلك فحماس وجماهيرها ما زالوا ع
 8/11/2019، موقع حركة حماس

 

 يجاد بديل عن األونرواإل "مشبوه"من النتائج الوخيمة ألي تحرٍك " تحذر الشعبية" .6

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مؤسسة األمم المتحدة وأمينها العام من النتائج الوخيمة : يزة
، مؤكدة أن «األووروا»اد بديل عن جداخل أروقتها يستهدف إي« المشبوه»ألي تحرٍك وصفته بـ 

 الشعب الفلسطيني سيجابه بقوة كل هذه المؤامرات التي تستهدف حقوقه العادلة.
، ومن خالل «وعد بلفور المشؤوم»واعتبرت الجبهة أن تزامن توقيت اإلعالن عن هذه المقترحات مع 

سطيني وقضية الالجئين، يجري لمؤامرة خطيرة على شعبنا الف»األمين العام لألمم المتحدة ذاته يعد 
، بما «ها على قدم وساق من خالل المؤسسة الدولية استجابة  للضغوط األمريكية والصهيوويةترسيم

يؤشر لالوحياز الفاضح والواضح لهذه المؤسسة لصالح إدامة االحتالل واستمرار مشكلة الالجئين 
حق »راجع عن أي خطوة تستهدف تالفلسطينيين. ودعت الجبهة المؤسسة الدولية إلى ضرورة ال

التزاما  منها بقرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني. يشار « األووروا»وعمل « ةالعود
التي تعاوي من عجز مالي سببه وقف الدعم األمريكي، تقدم خدمات تعليمية « األووروا»إلى أن 

في مناطق عملياتها الخمس، وهي  وصحية واجتماعية لنحو ستة ماليين الجئ فلسطيني يقيمون 
تأسست كوكالة تابعة « األووروا»ع يزة والضفة الغربية واألردن وسوريا ولبنان. والمعروف أن قطا

، ومهمتها تقديم المساعدة لالجئي فلسطين 1949لألمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 
ل عادل لبشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحاليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاواتهم في مجال التنمية 

 ودائم لمحنتهم.
 9/11/2019، لندن، عربيالقدس ال
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 وزيرا لألمن ويدفع لـ"انتخابات شخصية" نتنياهو يعين بينيت .7

قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين وتنياهو، اليوم الجمعة، تعيين عضو الكنيست وفتالي بينيت، 
"، وزيرا لألمن، خالل والية الحكومة االوتقالية الحالية. وسيطرح هذا التعيين من حزب "اليمين الجديد

د. ووفقا لبيان صادر عن حزب الليكود، فإن بينيت وافق على في اجتماع الحكومة بعد يد، األح
 تعيين شخص آخر في المنصب في حال تشكيل حكومة جديدة.

ئهما، اليوم، على تشكيل كتلة مشتركة لحزبي وأضاف الليكود أن وتنياهو وبينيت اتفقا، خالل لقا
وحيد كتلتي الليكود و"يسرائيل د و"اليمين الجديد" خالل والية الكنيست الحالية، على يرار تالليكو 

. ويشار إلى أن "اليمين الجديد" ممثل في الكنيست بثالثة أعضاء، بينيت 19بيتينو" في الكنيست الـ
 وأييليت شاكيد ومتان كهاوا.

ياهو على بينيت تعيينه هو وشاكيد في وزارتين صغيرتين، أو تعيين بينيت فقط وزيرا ح وتنواقتر 
 ت عن منصب وزير مقابل حصول بينيت على وزارة األمن.لألمن. لكن شاكيد تنازل

من جهة أخرى، أبلغ وتنياهو رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم، أن بإمكاوه دفع مقترحه بشأن 
ئيس الحكومة، بحيث يتم إجراء اوتخابات كهذه من دون حل الكنيست، وتكون اوتخابات شخصية لر 

بيني ياوتس. ويتوقع أن يحظى اقتراح كهذا بتأييد أيلبية  ،بين وتنياهو ورئيس كتلة "كاحول الفان"
في الكنيست، خاصة في أعقاب إعالن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، عن تأييده 

 للمقترح.
 8/11/2019، 48 عرب

 
 غانتس يرفض االستسالم للفشل في تشكيل الحكومة ويبرم اتفاقًا مع ليبرمان وحزب العمل .8

بقيادة « ليكود»في الوقت الذي عاد فيه الحزبان األكبران في إسرائيل: : وظير مجلي -تل أبيب
رئيس الحكومة )أزرق أبيض( بقيادة « كحول لفان»رئيس الحكومة االوتقالية، بنيامين وتنياهو، و

المكلف، بيني ياوتس، إلى تبادل االتهامات حول إفشال الجهود لتشكيل حكومة وحدة بينهما، وزادت 
قناعة بأن اوتخابات ثالثة خالل سنة باتت إمكاوية واقعية جدا ، أعلن ياوتس أوه لن يستسلم ألجندة ال
 وضغوطه وسيسعى لتشكيل حكومة أخرى وأوه واثق من النجاح.« ليكود»

، برئاسة أفيغدور ليبرمان، ومع حزب «إسرائيل بيتنا»وقال ياوتس إوه اتفق مع حزب اليهود الروس 
برئاسة عمير بيرتس، على الخطوط العريضة للحكومة القادمة وسيسعى إلى ضم  «جيشر -العمل »

 «.التفتيش عن تبريرات لتشكيله حكومة مع العرب»بـ« ليكود»أي حزب يقبل بها. فاتهمه 
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قد أعلن أوه يرى أن ياوتس ليس معنيا  بتشكيل حكومة وحدة بينهما، فرد ياوتس « كودلي» وكان
قف وراء وتنياهو لجر الدولة إلى اوتخابات ثالثة، وهو يعرف أوها تلحق كله ي« ليكود»بالقول إن 

 أضرارا  فادحة بإسرائيل.
إعداد مشروع قاوون يقضي بعدم  وكشفت وزارة االقتصاد في حكومة وتنياهو االوتقالية أوها تعمل على

إلسرائيلي(، على اء جولة اوتخابات ثالثة للكنيست )البرلمان امنح يوم إجازة للعاملين في حال إجر 
خلفية األزمة السياسية وعدم قدرة أي من المعسكرات السياسية على تشكيل حكومة. وجاء هذا 

ي حّذر من إجراء اوتخابات برلماوية اإلجراء بناء على توصية من اتحاد الصناعيين والتجار الذ
 2.5وتخابات يكّلف ، وقال إن مثل هذه اال«عطلة مدفوعة األجر»عادية يكون فيها يوم االوتخابات 

 شيكل(. 3.5مليار شيكل )الدوالر األميركي يعادل 
لكن ياوتس، من جهته، سارع إلى اإلعالن أوه لن يستسلم لضغوط اليمين وسينجح في تشكيل 

يوما  المتبقية له من مدة التكليف. وأعلن عن اوتهاء جلسة مفاوضات جيدة  12ي يضون حكومة ف
من أجل المضي قدما  في صياية « القضايا الجوهرية»على عدد من  مع حزب ليبرمان اتفق خاللها

وأشار إلى أن طاقمي التفاوض واقشا «. حكومة وحدة ليبرالية عريضة»المبادئ األساسية وحو 
تم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن القضايا »ساسية الملحة الراهنة، ولفت إلى أوه القضايا األ

في المائة من أجر الحد األدوى، وعدم  70لدخل المسنين لتصبح بنسبة  التالية: رفع الحد األدوى
كما اتفقا على استمرار التفاوض «. اإلضرار بمخطط رفع مخصصات ذوي االحتياجات الخاصة

 .بشكل مكثف
ولم ينف ياوتس أوه ما زال يضع أمامه إمكاوية أن يشكل حكومة أقلية تستند إلى دعم خارجي 

 العرب، لكنه قرر إبقاء هذه اإلمكاوية كآخر احتمال.الئتالفه مع النواب 
 9/11/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ألسباب نفسية ارتفاع طلبات اإلسرائيليين لإلعفاء من الجندية :معاريف .9

الماضي، حدوث ارتفاع  2018وشرها الجيش اإلسرائيلي حول التجنيد في العام  معطياتأظهرت 
في عدد شهادات اإلعفاء من الخدمة العسكرية، على خلفية مشاكل وأمراض وفسية  %30بنسبة 

شهادة إعفاء لشبان على  4,500وقالت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أوه تم منح  للمجندين.
 .2017شهادة كهذه في العام  3500، مقابل 2018م ند، عاوشك التج

من الحاصلين على هذا اإلعفاء، العام الماضي، هم شبان  %44.7وأضافت المعطيات أن 
 الحكومي. –هم شبان تعلموا في جهاز التعليم الديني  %8.7علماويون و %46.6حريديون، و



 
 
 
 

 

 9 ص             5082 العدد:             11/9/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

الماضي وحده تم تسجيل ارتفاع العام وه في وأشار الجيش اإلسرائيلي إلى اتجاه يير مألوف، وهو أ
في الحاالت التي وصل فيها إلى مراكز التجنيد شبان يحملون وثائق تدل على أوهم  %100بنسبة 

 يعاوون من مرض وفسي مرتبط باوفصام الشخصية.
 8/11/2019، 48عرب 

 
 استطالع: غالبية إسرائيلية ترّجح الذهاب النتخابات ثالثة .10

استطالع للرأي العام اإلسرائيلي وشرت وتائجه اليوم الجمعة، أن يالبية هر أظ ":شينخوا"  -القدس 
 اإلسرائيليين يعتقدون أوه سيتم إعادة االوتخابات في إسرائيل في المستقبل القريب.

من الذين تم استطالع آرائهم من جاوب معهد "مأجار موخوت" وفق ما وشرت إذاعة  % 57وقال 
 43وتخابات في إسرائيل في المستقبل القريب، بينما يعتقد الـ م إعادة االرون أوه سيتعبرية، إوهم يقد

 الباقون أوه سيتم تشكيل حكومة وحدة. %
يفضلون  % 34تشكيل حكومة وحدة وطنية على إعادة االوتخابات، و % 66من واحية أخرى يفضل 

 إجراء اوتخابات ثالثة.
راء تفوق رئيس الوزراء الحالي زعيم كرئيس للوز  الءمة للعملوفي رد على سؤال من تعتقد أوه أكثر م
دعموا رئيس حزب "كاحول  % 44مقاروة بنسبة  % 56حزب الليكود بنيامين وتنياهو بواقع 

 الفان/أزرق أبيض" بيني ياوتس.
 8/11/2019، القدس، القدس

 

 وصفة إسرائيلية للعبور والتطبيع بالمنطقة عبر األردن..: هآرتس .11
بزعم "إوضاج ثمار السالم" بين االحتالل اإلسرائيلي والمملكة : د صقرأحم - 21عربي -يزة 

األردوية الهاشمية، قدمت صحيفة إسرائيلية، وصفة متنوعة يتم من خاللها إحكام السيطرة اإلسرائيلية 
 على المنطقة العربية.

أن " العبرية، في تقرير مشترك لكل من باروخ شبيغل وشمعون حيفتس، وأكدت صحيفة "هآرتس
، بين األردن وإسرائيل، هو ذخر 1994تشرين األول/أكتوبر  26"اتفاق السالم الذي وقع في 

 استراتيجي، سياسي وأمني مهم للجاوبين ولباقي المنطقة".
بين الملك حسين ورئيس الحكومة وأشارت إلى أن "العالقة الشخصية والثقة المتبادلة، التي وشأت 

واالحترام الكبير لبعضهما، شكل كله عنصرا حاسما في التوصل ووزير األمن وقتها إسحاق رابين 
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اتفاق سالم"، زاعما أن "مفهوم "ثمار السالم" كان أمل كل من رابين والملك حسين، وعليه علقوا  إلى
 بين الزعيمين". وليس فقطبين الجاوبين اآلمال ورأوا فيه دافعا هاما للدفع قدما بالعالقات 

ردن، ألن هذه اآلمال لم تتحقق، وثمار السالم ك خيبة أمل كبيرة في األووبهت الصحيفة، أن "هنا
أبعدت عن جدول العمل لدى الطرفين"، منوهة إلى أوه "من الجدير أن تفكر إسرائيل بمسار جديد 

، وأن تساعدها على تطوير اقتصادها، وذلك للحفاظ بالنسبة لعالقاتنا الضعيفة مع المملكة الهاشمية
 كة".على أمن الممل

وأوصت "هآرتس"، الحكومة اإلسرائيلية "بتشكيل لجنة توجيه مشتركة على مستوى وزاري كبير، تكون 
لها صالحيات التخاذ قرارات وتطبيقها في عدة مواضيع من مثل؛ المياه، الطاقة، المواصالت، 

 السياحة وييرها".االتصاالت، الزراعة، 
كون هناك تعاون في موضوع المياه والمجاري، في مجال المياه، شددت الصحية على وجوب أن "ي

إيجاد حلول مشتركة لموضوع المياه في األردن، علما بأن هناك وقاشا رسميا مستمرا حول ذلك، كما و 
 والبدائل". أوه يجب التوصل في أسرع وقت إلى قرارات، إضافة لمشروع "قناة البحرين"

حة ومتنوعة مثل الربط بالغاز الموجود في أما الطاقة، فتوجد بحسب الصحيفة "قدرات تقنية متا
تاج الكهرباء وتسويقها بكميات كبيرة، وتطوير استخدام الطاقة المتجددة التي توجد بوفرة في مراحل إو

 األردن مثل؛ الشمس والرياح".
الت، وهو "شرط أساسي لربط الشرق والغرب وومو مشددة على أهمية العمل في مجال المواص

ط األردن لمشروع سكك الحديد وتطوير بنى تحتية للشوارع التي ستمكن من رباالقتصاد، إضافة 
 بدول حوض البحر المتوسط".

 8/11/2190، "21موقع "عربي 
 

 104غزة.. ارتفاع مصابي االعتداءات اإلسرائيلية على مسيرات العودة لـ .12
ساء الجمعة، على ارتفع عدد المصابين جراء اعتداء الجيش اإلسرائيلي، م: يزة/ هداية الصعيدي

وقال مركز الميزان لحقوق اإلوسان )يير  .104ة إلى متظاهري مسيرات العودة شرقي قطاع يز 
من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي والشظايا، منهم طفلين وصف إصابتهما  41حكومي( إن 

 امرأة وطفال ومسعفا. 43وأضاف أن من بين الجرحى،  بالخطيرة.
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ة إصاب 69إن "الطواقم الطبية تعاملت مع  ت وزارة الصحة الفلسطينيةلوفي وقت سابق الجمعة، قا
أصيبوا بالرصاص الحي، شرقي قطاع يزة"، فيما لم توضح طبيعة بقية  29مختلفة، منها 

 اإلصابات.
 8/11/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 ألف جريح منذ انطالق مسيرات العودة 20شهيدًا ونحو  327":األيام" .13

بعد مرور أكثر من عام ووصف العام على اوطالق مسيرات العودة على الحدود  ل:ممحمد الج
الشرقية للقطاع، تواصل قوات االحتالل عمليات البطش والقمع بحق المتظاهرين ما رفع عدد شهداء 

طفال ، وامرأتين،  46شهيدا، بينهم  327المسيرات منذ اوطالقها وهاية آذار من العام الماضي إلى 
 ألف مصاب. 20وحو لى إإضافة 

وروى مسعفون لـ"األيام"، شهادات مروعة حول استهداف قوات االحتالل للمتظاهرين خالل الفترات 
الماضية، اذ يؤكد بعضهم أن قناصة االحتالل يتعمدون في بعض األحيان أحداث إعاقات مستديمة 

يؤدي إلى ر، جفي ضحاياهم، خاصة مناطق مفصلية حساسة في األرجل باستخدام رصاص متف
 تهتك العظام، أو حتى فقدان جزء منها، وفق روايات أطباء عالجوا مصابين.

وأكد متظاهرون أن االحتالل ال يزال يكثف استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وهم يعتبرووها 
وسيلة قمع خطيرة، فالقنابل تعتبر سالحا مزدوجا، تصيب من ترتطم بأجسادهم بحروق وجرح، وكثير 

 تشهدوا بسبب إصابتهم المباشرة بها، كما أن دخاوها الخاوق بسبب إصابات باالختناق.سا
 9/11/2019، األيام، رام هللا

 
 خطيرة 700حالة مرضية منها  1,000وأسير في سجون االحتالل؛  5,500": "القدس .14

وأفادت مصادر  دة.يأعوام ا جددخل ثالثة معتقلين؛ بينهم أسيرة، في سجون االحتالل اليوم، : رام هللا
، باإلضافة لـ  230سيدة وفتاة، و 43أسير؛ بينهم  5,500تعتقل  سلطات االحتاللأن حقوقية،  طفال 

 700حالة مرضية؛ منها  1,000من أعضاء البرلمان، إلى جاوب  7معتقل إداري )بال تهمة( و 500
 خطيرة.

 8/11/2019القدس، القدس، 
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 تم عن طريق محامين أردنيينية مشبوهة تقدسعقارات م: صفقات بيع عكرمة صبري  .15
أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري : القدس المحتلة

 وجود صفقات بيع وتسريب أراضي فلسطينيين في القدس المحتلة تتم عن طريق محامين أردويين.
ا إياهم بالسماسرة المقدسيين، واصزل عقارات ومناوقال صبري إن "هنالك صفقات جديدة لبيع  ف 

وأضاف في خطبة  المجرمين، الخائنين، البائعين الضالين، المفرطين بأرض الصحابة والشهداء.
الجمعة من على منبر األقصى، "تم مالحقة أحد المحاميين والغاء صفقة بيع عقارات مقدسية، لذلك 

تتم عن ” المشبوهة“لبيع عض صفقات ان بوأضاف أ ت".يجب مالحقة المشبوهين ومنع هذه الصفقا
في األردن، حيث تم مالحقة أحد المحامين  -على حد وصفه-” مرتزقة“طريق مكاتب محامين 

 وإلغاء صفقة بيع.
وجدد الشيخ صبري التأكيد على فتوى تحريم ومقاطعة مسربي االمالك "وهم ال يغسلون وال يكفنون 

 وال يصلى عليهم".
 8/11/2019، معالفلسطيني لإلالمركز ال

 
 خالل الشهر الماضي 410مواطنا ويعتقل  470"مركز الحوراني": ثالثة شهداء واالحتالل يصيب  .16

( مواطنا فلسطينيا برصاص جنود االحتالل، واعتقل 470ارتقى ثالثة شهداء وأصيب ): رام هللا
وفق التقرير  ذلكالمنصرم، و  مواطنين، في الضفة الغربية وقطاع يزة، خالل الشهر 410االحتالل 

االوتهاكات  أبرزلشهري لمركز عبد هللا الحوراوي للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير حول ا
 اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خالل شهر تشرين أول من العام الجاري.

 ( شهيدا  في ثالجاتها، منذ بدء هبة القدس في50جثامين ) احتجازوواصلت سلطات االحتالل 
 ، في مخالفة صارخه للقاوون الدولي االوساوي.2015توبر/ تشرين أول العام أك

( مواطنا فلسطينيا في كٍل من الضفة الغربية بما فيها القدس 470كما أصاب جيش االحتالل وحو )
ود قطاع يزة خالل مشاركتهم في ( مواطنا أصيبوا على حد335المحتلة، وقطاع يزة، من بينهم )

( مواطنا في الضفة الغربية والقدس خالل تصديهم لممارسات 135سلمية، ووحو )ال مسيرات العودة
االحتالل العنصرية من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة االراضي وهدم البيوت وبناء الجدار 

 العازل.
 االستيطان ومصادرة األراضي

جديدة في  ستيطاويةة ا( وحد2,342ة وهاية الشهر المنصرم على بناء )صادقت الحكومة االسرائيلي
 اإلسرائيلية.الضفة الغربية وذلك حسب ما أفادت به منظمة السالم اآلن 
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 تهويد القدس
شهد شهر تشرين أول/ أكتوبر رقم قياسي في اقتحامات المسجد االقصى، حيث اقتحمه وحو 

 اللودية، ورجال شرطة ومخابرات وأعضاء كنيست، وخ( ما بين مستوطن وطالب معاهد تلم6,919)
( مستوطنا  صهيوويا ، وصرح وزير 4,325ى )أيام ما يسمى "عيد العرش"، اقتحم المسجد االقص

"االمن الداخلي الصهيووي جلعاد إردان"، "بأن حكومة االحتالل قد تتيح قريبا  حرية العبادة وومارسة 
( 31,371العام )ية ك يبلغ عدد المقتحمين للمسجد االقصى منذ بداالشعائر الدينية للمستوطنين"، وبذل

 .مستوطنا وعسكري 
 هدم البيوت والمنشآت

( بيتا  ومنشأة في 53اإلسرائيلي خالل تشرين أول الماضي ) االحتاللهدمت وصادرت سلطات 
 .( منشأة31( بيتا ، و)22الضفة الغربية والقدس، شملت هدم )

 8/11/2019، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 
 

 تحموا المسجد األقصى األسبوع الماضيطن اقو ستم 400قرابة  .17
مستوطن المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة، خالل  400اقتحم قرابة  الرأي:-الضفة المحتلة

وذكرت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، أن  األسبوع الماضي وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل.
الل األسبوع الماضي، وسط تواجد عناصر من ى خمستوطن ا اقتحموا باحات المسجد األقص 405

 شكل يومي.شرطة االحتالل التي تعمل على حمايتهم ب
 8/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 وثائق طبية إسرائيلية تكشف تعرض األسير عربيد لكسور متعددة خالل التحقيق: هآرتس .18

وثائق طبية اطلعت عليها، تؤكد أن  بأن: أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، وكاالت -تل أبيب 
ساعة من وقله إلى  24ألسير سامر عربيد كان بصحة جيدة عندما دخل سجنا إسرائيليا، قبل ا

أيلول  26عاما( خضع فجر  44وأشارت هذه الوثائق إلى أن عربيد ) المستشفى في حالة حرجة.
ت طبية في مقر لجهاز األمن وصاتنفيذ تفجير مستوطنة دوليف، لفح الماضي، عقب اعتقاله بتهمة

اإلسرائيلي "الشاباك" بمدينة القدس، وأظهرت تلك الفحوصات أوه في صحة جيدة بشكل عام الداخلي 
 وحالته "مقبولة" دون أي آثار إصابات على جسده.
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لى المدعي العام بغية تحديد وأكدت الصحيفة أن تحقيقا داخليا أطلق في "الشاباك" ستحال وتائجه إ
 يلي الذين استجوبوا األسير.كان يجب مالحقة عناصر األمن اإلسرائإذا ما 

 9/11/2019، األيام، رام هللا
 

 عائالت مقدسية تنتزع قرارًا يثبت ملكّيتها أرضها .19
أكدت عائالت عويس وحمد وعطا هللا : القدس المحتلة، رام هللا ــ محمد محسن، محمود السعدي

يلية يثبت ملكيتها األرض زاعها مؤخرا  قرارا  من محكمة إسرائاوت النجار المقدسية، اليوم الجمعة،و 
المعروفة بـ "سوق الجمعة" أو الخندق، بعد صراع استمر سنوات عدة بين هذه العائالت وما تسّمى 

 بلدية االحتالل في القدس من خالل المحامي سامي أرشيد وممثلين عن تلك العائالت.
س وحمد وعطا هللا. أصحابها األصليين، أبناء عائلة عوي إلى بهذا، تكون ملكية األرض قد عادت

وأكد خلدون عويس، ممثل العائالت، لـ "العربي الجديد" أن "العائالت الثالث خاضت صراعا  مريرا  
ل كاوت مع بلدية االحتالل في القدس حتى تثبت ملكية تلك األرض"، مشيرا  إلى أن سلطات االحتال

 ن القدس.ا  محاذيا  ألسوار البلدة القديمة ممسرحتخطط إلقامة ما تسّميه 
وأشار عويس إلى أن لدى العائالت الثالث تفكيرا  الستثمار األرض المحررة في مشروع يستفيد منه 
أهالي القدس القديمة، إذ إن مساحة األرض المحررة تزيد عن دووم ووصف الدووم، وموقعها 

ثبت صورة زيد من النضال الوتزاع قرار وهائي يرض م. لكن ينتظر العائالت صاحبة األاستراتيجي
 وهائية لألرض.

 8/11/2019، العربي الجديد، لندن
 

 البالونات الحارقة واإلطارات المشتعلة تستبق مسيرات العودة .20
ملكا شرق مدينة شهد محيط مخيمات العودة شرق قطاع يزة، وتحديدا  شرق مخيم  عيسى سعد هللا:

 عد توقف دام أشهرا عدة.طاء وحدات الكاوتشوك والبالووات الحارقة بلنش يزة، أمس، عودة ملحوظة
وشايلت هذه الوحدات قوات االحتالل قبل ساعات من اوطالق مسيرات العودة األسبوعية والتي تبدأ 

 فعالياتها بعد صالة عصر كل يوم جمعة في خمسة مخيمات شرق القطاع.
ما أطلق وشطاء اخرون من وحدات بالووات ، فيرم النشطاء عددا من اإلطارات المطاطيةوأض
 باقا حارقة.واط
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وشهد محيط مخيم ملكا عمليات كر وفر بين النشطاء وقوات االحتالل التي أطلقت النار وقنابل 
وقلوا على أثرها الغاز على وطاق واسع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحاالت اختناق 

 ة القريبة من المخيم لتلقي العالج.داويالى احدى النقاط الطبية المي
 9/11/2019، األيام، رام هللا

 
 في الضفة والقدس المستوطنون وقوات االحتالل يعتدون على الفلسطينيين .21

ُأصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجاوب باالختناق أمس، بعد : عالء المشهراوي رام هللا، يزة
م األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع قدو  اعتداء جيش االحتالل على مسيرة كفر

عاما . وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا  كبيرا  من المواطنين خرجوا بعد  16القرية المغلق منذ 
جد عمر بن الخطاب صوب البوابة التي تغلق الشارع الرئيس، إال أن جنود صالة الجمعة من مس

نابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات باالختناق، عولجوا في االحتالل اعتدوا عليهم باستخدام ق
وأصيبت امرأة مقدسية برصاصة مطاطية في الرأس، خالل مواجهات مع قوات  مركز إسعاف القرية.

 تحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واعتقلت وجلها.االحتالل التي اق
 9/11/2019، االتحاد، أبو ظبي

 
 في غزة هللكاراتيالعبا من الضفة من المشاركة ببطولة  14تحرم  "إسرائيل" .22

وظم االتحاد الفلسطيني للكاراتيه في يزة، مساء الجمعة، بطولة فلسطين : يزة/ هداية الصعيدي
العبا من  14لفئة الفتيان والشباب، للعام الثالث على التوالي، وسط منع إسرائيل السنوية "للكاراتيه" 

 الضفة من دخول القطاع.
المحافظات  وأقيمت البطولة التي تستمر ليوم واحد، بمشاركة العديد من الالعبين من مختلف

 الفلسطينية، في وادي "يزة الرياضي"، شمالي القطاع.
عد المجدالوي، وائب رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية: "ونظم اليوم وفي تصريح لألواضول، قال أس
ه على مستوى فلسطين، بمشاركة العبين من مختلف المحافظات البطولة المركزية الثالثة للكاراتي

العبا فلسطينيا من الضفة الغربية إلى القطاع؛  14: "ريم المنع القسري لدخول وأضاف الفلسطينية".
 اإلسرائيلي، إال أونا سعداء بعقد البطولة، ووشعر باأللم لعدم مشاركة الجميع فيها". بسبب االحتالل

 8/11/2019، نباءلأل وكالة االناضول 
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 حاول مقايضتنا بالباقورة والغمر اإلسرائيلي : االحتاللمرعي األسير المحرر عبد الرحمن .23
إلسرائيلية، عبد الرحمن مرعي، كشف األسير األردوي المحرر من السجون ا: محمد العرسان -عمان

رقة ضغط على الحكومة أن االحتالل اإلسرائيلي حاول استغالل اعتقاله هو واألسيرة هبة اللبدي، كو 
القنصل األردوي في وذلك بحسب ما أخبره به  ردوية، والتنازل عن استعادة أراضي الباقورة والغمر.األ

 .منهم الصمود بلط الذي ،تل أبيب
 2019/11/8، "21موقع "عربي 

 
 كرستيان سوندرز" مفوض األونروا الجديد: نلتزم بضمان استمرار العمل دون انقطاع" .24

، كرستيان سوودرز، المجتمع الدولي إلى ووروااألا القائم بأعمال مفوض عام وكالة دع: القدس
 ب تعيينهفي أول تصريح له عقوقال  ضرورة دعم الوكالة األممية والمساعدة والحماية التي توفرها.

ارة وموظفو األووروا بضمان استمرار العمل الحاسم الذي تؤديه الوكالة في مجاالت : تلتزم إدقال
 لتعليم والصحة واإلياثة والخدمات االجتماعية والتمويل األصغر دون اوقطاع.ا

  2019/11/8، القدس، القدس
 

 نيةمبعوث صيني: حل الدولتين هو االتجاه الرئيس لحل القضية الفلسطي .25
 قال المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق األوسط، تشاي جون،: )شينخوا( -بكين 

الم واألمن في الشرق األوسط مرتبطان باالستقرار والتنمية العالميين، وأن الصين الجمعة، إن الس
ترى أن إن الصين  أضاف،و  يين.مستعدة للعمل مع جميع األطراف لتعزيز األمن واالستقرار اإلقليم

االتجاه الرئيسي لحل القضية الفلسطينية هو "خطة الدولتين"، باإلضافة إلى قرارات األمم المتحدة 
فقات ات الصلة، ومبدأ "األرض مقابل السالم"، و"مبادرة السالم العربية" وييرها من القواعد والتواذ

لدولية لفلسطين بغية مواصلة الدولية، مع وجوب إيالء االهتمام لقضايا التنمية وزيادة المساعدات ا
 تحسين حياة الشعب الفلسطيني.

  2019/11/8، القدس، القدس
 

 !"إسرائيلـ"صديق لال... فلسطينيالرئيس السلفادور  :منبر األمم المتحدة " على"السيلفي صاحب .26
 للمرة ،المتحدة على منبر األمم وجيب بو كيلة طيني األصل،، الفلسالسلفادوري الرئيس عندما صعد 

في سابقة هي  ،ل خطابهستكمي قبل أن، "سيلفي"من الحاضرين اللتقاط صورة  "لحظة" طلباألولى، 
 زار العامفقد  بالكيان اإلسرائيلي. هأصوله الفلسطينية، إاّل أن عالقة جيدة تربط ريمو  .األولى
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وقد  .ومتحف الهولوكوست في القدس المحتلة، والتقى مسؤولين إسرائيليينالماضي حائط البراق 
 إال أوه من مجموع السكان، %2استياء الجالية الفلسطينية في السلفادور، والتي تشكل ته أثارت زيار 

لم يكتف بذلك، بل وشر صورا   ."حملة قذرة"واصفا  إّياها بأوها دار ظهره لالوتقادات الفلسطينية، أ
يشّدد  "ال ديني"فسه إّوه وهو يزور قبة الصخرة في القدس المحتلة، وقال عن و 2011تعود إلى عام 

 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. "أوجه التشابه"على 
 2019/11/9، االخبار، بيروت

 
 انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.. قفزة في الهواء .27

 صالحمحمد محسن د. 
تية بكل صراحة، فإن عقد اوتخابات للمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، في بيئة سياسية ومؤسسا

فلسطينية مهترئة، وغياب المرجعيات المشتركة الناظمة والحاكمة للعمل الوطني، وغياب ضماوات 
لنزاهة، وتعارض البرامج السياسية واألولويات، ليس أكثر من "وصفة للفشل"؛ وإعادة تدوير الحرية وا

 ألزمة المشروع الوطني الفلسطيني.
من المنظومات والقواعد واألسس والضوابط  موعةإن االوتخابات هي مجرد آلية تأتي ُمكللة لمج

ق األهداف التي تعقد من أجلها. أما والضماوات التي ُيستند إليها، بما يضمن حدا معقوال من تحقي
أن تكون مجرد كسر للجمود أو هروبا من الواقع، أو توظيفا ألجندة أحد األطراف، فلن تنقل الوضع 

 لى ما هو أسوأ. يئ إإال إلى مزيد من اإلحباط، ومما هو س
 

 أين المشكلة؟
ينية( في حالة بئيسة من . عندما تكون المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني )منظمة التحرير الفلسط1

الضعف والتردي واالوزواء، ومن الفشل في استيعاب مكووات وقوى أساسية في الشعب الفلسطيني، 
والتنفيذية، ومن هيمنة فصيل فلسطيني يعية ومن الفشل في عدم القدرة على تجديد مؤسساتها التشر 

 عليها على مدى أكثر من وصف قرن.
طينية بروامجان سياسيان متعارضان، أحدهما يدعم مسار التسوية . وعندما يتنازع الساحة الفلس2

السلمية مدعوما بشرعية الرئيس وباتفاقاته مع االحتالل اإلسرائيلي، وبالدعم الرسمي العربي والدولي، 
ستند إلى بروامج المقاومة المستند إلى قاعدة شعبية واسعة وإلى شرعية المجلس التشريعي خر يواآل

 .2006المنتخب 
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. وعندما يسيطر على مناطق السلطة في الضفة الغربية التيار المؤيد لمسار التسوية وحركة فتح، 3
 بينما يسيطر على قطاع يزة التيار المؤيد لمسار المقاومة وحركة حماس.

ندما يكون الطرف اإلسرائيلي العبا فاعال في البيئة السياسية واالقتصادية واألمنية للضفة . وع4
قادرا على تعطيل االوتخابات، وإفشال وتائجها، واعتقال الفائزين ممن ال يرضى عنهم؛ والقطاع؛ و 

 وإفشال عمل أي حكومة، واعتقال وزرائها.
ط باتجاه سير االوتخابات إلى وتائج تخدمها، للضغ . وعندما تكون أطراف عربية ودولية جاهزة5

 .2006حتى ال تقع في تكرار "الخطأ" الذي حدث سنة 
 دما ال يكون ثمة خريطة طريق فلسطينية متفق عليها، للتعامل مع ما سبق.. وعن6

عند ذلك، لن تكون المشكلة هي في الهرب إلى االوتخابات، في الوقت الذي تبقى فيه عناصر 
تفجير كافة قائمة، وسيكون اإلصرار على مجرد االوتخابات خداعا للذات، إن لم يكن ف والاالختال

لف إلى المزراب!!خداعا للشعب الفلسطي  ني، وهروبا من الدَّ
 

 ما الجديد؟!
ما الجديد الذي ستقدمه االوتخابات، بحيث يجنبنا المشاكل واالوقسامات التي حصلت بعد اوتخابات 

 سية الفلسطينية، واإلسرائيلية والعربية والدولية هي وفسها بل هي أسوأ؟!السيا ، بينما البيئة2006
سنة ماضية قد  12س التشريعي الفلسطيني المنتخب من العمل طوال هل المواوع التي منعت المجل

 اوتفت، أم إوها ما زالت على حالها؟!
صالحة في أيار/ مايو اق الملماذا لم يمارس المجلس التشريعي الفلسطيني أعماله بعد توقيع اتف

 ، وهل أولئك الذين منعوه من العمل تنحوا جاوبا، أم يّيروا سلوكهم السياسي؟2011
إن الحقيقة المرَّة تقول إوهم بدال من ذلك، أصروا على االستمرار في تعطيل المجلس، بل وقاموا 

هذا اإلجراء، وفوق ترفض  بحّله بخالف كل أشكال التوافق الفلسطيني، وبخالف أيلبية شعبية ساحقة
 ذلك، حرموا أعضاء المجلس المنتخبين حتى من رواتبهم.

االوتخابات التي شهد الفلسطينيون والعالم أجمع بنزاهتها وشفافيتها؛  بالتأكيد، لم تكن المشكلة في
 وإوما كاوت في أن طرفا لم تعجبه هذه النتائج، فقام بتعطيل مخرجاتها، وما زال سلوكه على األرض

 طي أي مؤشرات على تغير حقيقي في سلوكه.ال يع
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 التزامن:
لفصائل الفلسطينية، هو شرط "التزامن" في الشرط المهم والحساس الذي تنازلت عنه حماس وباقي ا

عقد اوتخابات المجلس التشريعي واالوتخابات الرئاسية، فضال عن المجلس الوطني الفلسطيني. وهو 
بإدارة ؛ ويتجاوب مع رغبة عباس وقيادة فتح 2011مصالحة لسنة فْصٌل يأتي بخالف اتفاق ال

 االوتخابات بطريقتها.
عليه هو عدم المضي في اوتخابات الرئاسة أو المجلس الوطني، إذا يير أن أسوأ ما يفتح الباب 

فازت حماس وقوى المعارضة في االوتخابات؛ مع إدراك قدرة قيادة فتح )التي ترأس السلطة والمنظمة 
عربي والدولي( على افتعال أي أعذار لعدم حوز بروامجها المتوافق مع مسار التسوية على الدعم الوي

 ات االوتخابية أو اإلصالحية.المضي في المسار 
. فمثال كاوت التوافقات الفصائلية 2006وهذا ليس محض خيال، فهو ما حصل فعال بعد اوتخابات 

عضو يدخل في عضويته  300ني من وحو تتحدث عن مجلس وط 2005الفلسطينية في صيف 
 132في مقابلهم جدد المتوقع اوتخابهم للمجلس التشريعي كممثلين للداخل، و ال 132األعضاء الـ

كممثلين للخارج، والباقي من الشخصيات والرموز الفلسطينية البارزة. يير أوه فور فوز حماس، تم 
المنتهية صالحيته بأعضائه، الذين يزيدون  وسف هذه التوجهات بالكامل، وتم اإلبقاء على المجلس

 ، وتحت هيمنة فتح.عضو 700عن 
 

 سلوك قيادة السلطة على األرض:
السياسي لعباس وقيادة السلطة وفتح، خصوصا في السنوات الثالث الماضية على األرض، السلوك 

ويع الخصوم كان باتجاه فرض مزيد من الهيمنة واالستئثار في الساحة الفلسطينية، وتهميش وتط
على قطاع يزة، وإلصرار قيادة السلطة على السيطرة  السياسيين. وأي متابع للعقوبات التي ُفرضت

ا فوق األرض وما تحت األرض" )السيطرة على سالح المقاومة( في قطاع يزة، وتعطيل على "م
يمقراطية، وعقد اجتماعات اإلطار القيادي المؤقت، وحجب المستحقات المالية للجبهتين الشعبية والد

فلسطيني حتى بمقاطعة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعات المجلس المركزي دووما توافق 
(، وحل المجلس 2017قد المجلس الوطني في رام هللا بخالف اتفاق بيروت )كاوون الثاوي/ يناير وع

ع لذلك ال يرى إال مزيدا التشريعي )بغطاء المحكمة الدستورية(، وتشكيل حكومة فتحاوية. أي متاب
فإذا كاوت  ومزيدا من السلوك الفوقي الذي يسير باتجاه إلغاء اآلخر. من تأزيم الساحة الفلسطينية،

أفضل بكثير من البيئة السياسية الحالية، ومع  2006البيئة السياسية الفلسطينية التي سبقت اوتخابات 



 
 
 
 

 

 20 ص             5082 العدد:             11/9/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

دة فتح ما تال من مشاكل واوقسامات، فما هو السلوك ذلك فقد تال وتائج االوتخابات التي لم ُتعجب قيا
 توقع في بيئة أسوأ وأكثر تراجعا؟!الم
 

 نتخابات:سيناريوهات ما بعد اال 
إذا فازت فتح وحلفاؤها، دون اتفاق مسبق حول إدارة ملف المقاومة، فلن تستطيع إدارة يزة بشكل 

الشرعية الشعبية". وهو ما قد يعني مباشر وكامل، وإن كاوت ستحشر حماس في زاوية أوها فقدت "
 ام إياها.استمرار حالة االوقس

د جدا أن تتمكن من استالم السلطة في الضفة وإذا ما فازت حماس وخط المقاومة، فمن المستبع
الغربية، وال حتى من تحقيق شراكة حقيقية في إدارتها؛ ليس فقط بسبب السلوك المتوقع لقيادة 

الدولية المعادية وإوما بسبب السلوك اإلسرائيلي أيضا والجهات العربية و  السلطة واألجهزة األمنية،
ما أوه ليس ثمة فرصة حقيقية لتنفيذ بروامج "اإلصالح للمقاومة ولتيارات اإلسالم السياسي. ك

. وليس ثمة فرصة 2006والتغيير" الذي ترفعه حماس بعد التجربة التي رأيناها بعد اوتخابات سنة 
ية، ولم تتنازل عن خط اس في فّك الحصار وهائيا، طالما لم تستجب لشروط الرباعحقيقية لدى حم

 عاما لم تساعدها في ذلك. 13الشعبية السابقة على مدى المقاومة؛ خصوصا أن "شرعية" حماس 
بمعنى أوه سيتم ترحيل أزمات ما قبل االوتخابات إلى ما بعد االوتخابات؛ بغض النظر عّمن سيسجل 

 لصالحه من خالل االوتخابات.وقاطا أكثر 
لسنوات االوتخابات ال معنى له، وفق مسار سلوكه السياسي طوال ا إن الهدف الرئيسي لعباس من

الماضية، سوى المضي خطوة باتجاه "وزع شرعية" حماس في قطاع يزة، وإجبارها على تسليم 
د حلول وتوافقات مسبقة على السلطة ألبي مازن ولقيادة فتح، وهذا يعيدوا مرة أخرى إلى ضرورة وجو 

 ت.قضايا أساسية قبل االوتخابا
 

 ما الضمانات؟
، خصوصا تلك التابعة للسلطة ال تقدم ضماوات كافية المنظومة السياسية الفلسطينية الحالية

 باوتخابات حرة ووزيهة، وباحترام وتائج االوتخابات واستحقاقاتها.
ل حكومة اوتقالية متفق عليها، ترعى العملية إذ ثمة حاجة لحل حكومة فتح الحالية، ولتشكي

 وتضمن الحريات وشفافية اإلجراءات. االوتخابية،
ادة تشكيل المحكمة الدستورية المحسوبة على فتح وعباس، وكذلك تشكيل وثمة حاجة أيضا إلع

 محكمة خاصة باالوتخابات.
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التجاهات والفصائل كافة، ويجب إطالق الحريات في مناطق السلطة، والسماح بالحمالت الدعائية ل
 افة.ووقف أشكال االعتقال السياسي ك

إفشاله للعملية االوتخابية أو ممارسة  كما يجب قطع الطريق على الطرف الصهيووي في محاولة
المجلس التشريعي لمهامه؛ بما في ذلك التوافق على حق النائب المعتقل في إوابة شخص مكاوه؛ 

 وف استثنائية.وعلى طرق لعقد المجلس في أي ظر 
ع األطراف بمتابعة مسار االوتخابات إلى وهاياته وهناك ضرورة للتوافق على ميثاق ُيلزم جمي

 عية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، وصوال إلصالح النظام السياسي وفسه.التشري
 

 عن أي سلطة نتحدث؟
أوظاروا أن المجلس التشريعي هو  الحماسة التي ترافق التوافق على االوتخابات؛ يجب أال تخفي عن

تطيع االحتالل وأن المراهنة عليه كأداة للتغيير محدودة وضئيلة، ويس لسلطة تقع تحت االحتالل،
 إفشاله وتعطيله.

كما ال يجب لالوتخابات أن تحجب أوظاروا عن أن السلطة التي يجري التنافس عليها، قد تمكَّن 
ها من محتواها مع الزمن، فلم تعد مشروعا حقيقيا محتمال االحتالل الصهيووي من تطويعها وتفريغ

لت إلى كيان وظيفي خدماتي أمني يخدم ؛ وإوما تحو 1967دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرض ل
 أيراض االحتالل أكثر مما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

تها، ومدى كفاءة رموزها وأن أي حركة أو قائمة منظمة تفوز في االوتخابات، مهما كاوت شعبي
ة، باشتراطات االحتالل في إدارة السلطة في الضفة الغربي ووزرائها وإخالصهم، ستبقى محكومة

 وستبقى تحت الحصار ما لم تستجب الشتراطاته في قطاع يزة.
ومن ثم، فاوتخابات "التشريعي" ليست الوصفة "السحرية" إلخراج "الزير من البير" أو لحلحلة أزمة 

"العملية الديمقراطية" التي قد روع الوطني الفلسطيني؛ وإوما هي في أحسن األحوال جزء من المش
الفلسطينية في الداخل، وتسهم في استكمال المنظومة السياسية الفلسطينية في  تعبِّّر عن أحجام القوى 

قابة على الداخل والخارج. وربما أسهم المجلس، في حال وجد فرصة حقيقية لتفعيله، في عملية الر 
 السلطة وتحسين أدائها.

 
 الخالصة:

تفاق المصالحة، في فرض لطة الفلسطينية وفتح طوال أكثر من ثماوي سنوات تلت اوجحت قيادة الس
واقع سياسي تتمتع فيه بمزيد من االستئثار والهيمنة على البيئة الفلسطينية الداخلية )مع تراجع دورها 
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ا وتمّكنت من جّر الفصائل الفلسطينية األخرى باتجاه ُمرّبعهوتزايد ضعفها تحت بيئة االحتالل(. 
المركزية بالشكل الذي تريد؛ وبعد أن حلَّت واشتراطاتها، بعد أن عقدت المجلس الوطني والمجالس 

المجلس التشريعي بالشكل الذي تريد، وبعد أن شكلت حكومة السلطة بالشكل الذي تريد؛ وبعد أن 
 ية.ها بإلغاء فكرة التزامن بين االوتخابات التشريعية والرئاستمكنت أخيرا من فرض إرادت

طة بإصالح النظام السياسي الفلسطيني، ووضع وفي الوقت وفسه، فإن كل القضايا الجوهرية المرتب
بروامج سياسي مناسب إلدارة المرحلة، وتحديد األولويات، والموقف من مسارات المقاومة والتسوية، 

 ة قابلة للتفجير في أي وقت.كلها بقيت أزمات قائم
 عيد إوتاج األزمات وفسها ما لم يتم تدارك األمر.وهو ما يعني أن االوتخابات ست

ختصار، فإن صناعة القرار الفلسطيني يجب أن يخرج من تحت هيمنة االحتالل، وأن تكون بداية وبا
تجاوز اتفاق أوسلو المسار الحقيقي من خالل إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها، وأن يتم 

 ي يحافظ على الثوابت، ويتبنى خط المقاومة.ومخلفاته، وإعادة االعتبار لبروامج وطن
 8/11/2019، "21ي موقع "عرب

 
 التطبيع من السرية إلى العلنية .28

 الحميد صيام عبد .د
والكيان ال يكاد يمر يوم بدون أن وقرأ أو وسمع خبرا أو تسريبا عن عالقات بين بعض الدول العربية 

التهافت الرخيص لقيادات الصدفة، التي توجتها آبار الصهيووي، وبطريقة تدعو إلى الغثاء على هذا 
الحماية الخارجية، واالرتماء في أحضان قوى الشر العالمية التي ما فتئت تفكك هذه األمة، النفط و 

ينهم الفتنة والفرقة وتدمر مقدراتها، وتجزئ مكوواتها وتمكن أعداءها وتنهب ثرواتها، وتزرع ب
 رف أموالهم على طريقة المافيات.واالقتتال، ثم تهزأ منهم وهي تج

والمهرولين وعشاق الكيان الصهيووي والنائمين في فراشه والمتوسلين على  في البداية وؤكد للمطبعين
عب أبوابه، طالبين الرضى منه، أوهم يتصرفون ضد إرادة شعوبهم من جهة، ومن جهة اخرى فإن الش

لرخوة التي فرطت بالوطن والحقوق، ال يعني الفلسطيني لن ينكسر ولن ينحني، وأن صمت القيادة ا
يني المناضل يؤيد التطبيع، ال مستوره وال علنه، وال من لبس ثوب الرياضة، أو أن الشعب الفلسط

لسطيني وصل سائحا، وال من جاء للتنسيق األمني، وال من زار الوطن تحت أي يطاء، فالشعب الف
قال الرئيس التووسي الذي يمثل مشاعر شعبه بدون  يعتبر التطبيع أمرا مرفوضا جملة وتفصيال، كما

 «.التطبيع خياوة إن»تزوير 
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استفزتني مجموعة من األخبار مؤخرا كان منها، قرار دبي السماح للسياح اإلسرائيليين المشاركة في 
 6، التي قالت يوم «يديعوت أحروووت»فة العالمي في دبي، حسبما ذكرت صحي« إكسبو»معرض 

سفر إسرائيليا ، مع افتتاح واب الدولة العربية ستفتح أمام السياح الذين يحملون جواز ووفمبر، إن أب
. واستفزوي خبر رفض منح تأشيرة لدخول 2020العالمي في دبي، في أكتوبر « إكسبو»معرض 

ين، للمشاركة في مؤتمر دولي، بينما منحت اإلمارات لمفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حس
ائيلية مساء االثنين الماضي، ود رياضية إسرائيلية. كما كشفت القناة الثاوية عشرة اإلسر تأشيرات لوف

عن اتفاق وشيك بين إسرائيل ودول الخليج، أشرف عليه وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، 
 القتصادي. وما استفزوي أيضا أن يعلن المغرب عن تسييرللتطبيع الكامل، والتعاون األمني وا

، كما أحب أن أترجمها، بداية من «يحبساط الر »أي « فالينغ كاربت»رحالت جوية لشركة إسرائيلية 
بين تل أبيب والدار البيضاء، تتسع لتصل إلى مراكش وطنجة ووجدة، والحكايات تطول  2020

 ، التي ألحق بها حكامها كل هذا الهوان، أن يقف ويصرخوتوجع وال يملك من يغار على هذه األمة
 وينبه ويحذر.

ع إسرائيل، وليس الشعبي. لقد وصل التطبيع الرسمي وأود أن أركز على التطبيع المغربي الرسمي م
مع إسرائيل مرحلة يودع في السجن من يناهض التطبيع، كما حدث مؤخرا عندما قامت السلطات 

ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيووي، المغربية باعتقال أحمد 
اإلسرائيلية. وقد « ويتافيم»مور تشارك فيه شركة أكتوبر ضد معرض للت 26لذي قاد احتجاجا يوم ا

، ألوهم احتجوا على حفل للمغنية 2018سبق أن اعتقلت السلطات ثالثة واشطين في سبتمبر 
في سالح الجو ووعام فازاوا. لهذا رأيت أن أخصص مقالتي للتطبيع من  الصهيووية الضابطة السابقة

 المغرب الجريمة وليس العكس. البوابة المغربية، فمناهضة التطبيع تصبح في
 

 تاريخ العالقات المغربية مع الكيان الصهيوني
ن فاضطر الموساد أ 1961و 1956الملك محمد الخامس منع سفر اليهود إلى المغرب بين عامي 

ها بين الحكومتين، لترحيل يقوم بدور التهجير. لكن بعد وفاته عقدت صفقة تجارية تم التوصل إلي
ووشرت وثائق في الموضوع. « هآرتس»مقابل مبلغ من المال، كما ذكرت جريدة  اليهود المغاربة

قطع والنظام المغربي في عالقات منوعة ومهمة مع إسرائيل، وتلك العالقات لم تن 1962ومن عام 
وساد وظام الحكم بالتخلص وهائيا بشكل جذري حتى اآلن. تعززت العالقة بعد أن ساعد جهاز الم

مقابل تمتين العالقات مع  1965ي المهدي بن بركة، الذي تم تذويبه في األسيد عام من الثائر المغرب
الموساد في قتل المغرب، وتسهيل هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل. ولم يبق هناك أي شك في دور 
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كتابا مهما حول عمليات االيتيال التي بن بركة، بعد وشر الصحافي اإلسرائيلي روون بيريمان، 
وصل «. التاريخ السري لعمليات االيتيال المستهدفة -إوهض واقتل أوال»ا الموساد تحت عنوان: وفذه

هاجر مغربي. لقد كان ما يزيد عن مئة ألف م 1963و 1948إسرائيل من المهاجرين المغاربة بين 
 إال 2017لم يبق منهم في المغرب عام  1948م يقدر عدد سكان يهود المغرب بربع مليون يهودي عا

. لقد ظل اليهود المغاربة أعلى وسبة سكان من بلد واحد في إسرائيل لغاية تدفق 2000وحو 
 .1990المهاجرين الروس بعد عام 

ين هيكل من أن الموساد استقبل في الفندق وفسه، الذي بعض الكتاب لم يصدقوا ما ذكره محمد حسن
سخة كاملة من المحضر حملها في الدار البيضاء، وأن و 1965العربية عام عقدت فيه القمة 

الموساد، وعاد بسالم إلى تل أبيب. لكن جاء التأكيد من تل أبيب الحقا، فقد قدم الرئيس األسبق 
ية شلومو يازيت، معلومات جديدة حول عالقة دول عربية لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيل

المغرب السابق الحسن الثاوي، أمر قود األولى لتأسيس الدولة، إذ قال إن ملك بإسرائيل في الع
بتخصيص جناٍح كامل في الفندق الذي ُعقدت فيه القمة العربية لرجال الموساد اإلسرائيلي، لكي 

وبالفعل تمكنوا من تسجيالت القمة العربية التي استضافها المغرب يتمكنوا من توثيق وقائع المؤتمر، 
، وهو قول لم يستبعده المؤرخ المغربي 1967حرب  ، مّما هّيأ إلسرائيل سبل االوتصار في1965عام 

أكتوبر  13« يديعوت أحروووت»المعطي منجب. وقال شلومو يازيت، في حوار وشرته صحيفة 
ن يثق في قادة عدد من الدول العربية، فقد مكن إسرائيل من ، إن الحسن الثاوي، لم يك2015

، ما أتاح للقيادة 1965ة بالمغرب عام تسجيالت سرية لكل ما دار في القمة العربي الحصول على
اإلسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء حينئذ، ليفي أشكول، من االطالع على كل ما دار بين الزعماء 

 العرب.
ا عندما حصلنا على الوثائق تبين لن»ساد، حسبما جاء في تقرير الصحيفة: ويقول رئيس شعبة المو 

إلقائهم كلماتهم في المؤتمر على أن الجيوش العربية ما  أن جميع قادة الجيوش العربية أكدوا خالل
زالت بعيدة عن أن تكون جاهزة، ومستعدة لخوض الحرب ضد إسرائيل. وشدد في سياق حديثه على 

يتبع مباشرة   ت كاوت بالنسبة إلسرائيل أكبر كنز إستراتيجي، حيث قام الموساد، الذيأن هذه المعلوما
المستوى السياسي بالمعلومات القيمة، عن عدم استعداد الجيوش العربية  ديوان رئيس الوزراء، بتزويد

ائيل إّن هذه المعلومات كاوت السبب الرئيسّي في اتخاذ إسر »للمواجهة العسكرية. ويتابع التقرير 
ق الهزيمة النكراء بكلٍّ من مصر وإلحا 1967القرار بشّن الحرب على الدول العربّية في يوويو عام 

 «.األردنوسورّيا و 
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لم يتوقف التطبيع بين المغرب وإسرائيل لحظة واحدة، حتى مع إرسال المغرب قوة صغيرة رمزية 
ب أكثر من أوور السادات، وكأوه لضرورات المرحلة. لكن المغرب بدأ يقتر  1973للمشاركة في حرب 

ولم يعد سرا. رية اإلسرائيلية في المغرب، كما هو معروف مكلف وقد تم ترتيب صفقة التسوية المص
فمنذ السبعينيات أصبح هدف المغرب هو إوجاز تسوية شاملة للصراع العربي، ولهذا شّكل المغرب 

مصر وإسرائيل، حيث يذكر وزير الخارجية المدخل إلى الواليات المتحدة من أجل تجسير الفجوة بين 
ت بالمغرب كأول محطة، أن اوطالق أول زياراته الشرق أوسطية ابتدأاألمريكية آوذاك هنري كيسنجر 

، قبل أن يصل القاهرة. وقد تمثل اإلسهام األول للمغرب في تفعيل الوساطة 1973ووفمبر  05بتاريخ 
، حيث حمل معه مقترحات للتسوية 1976لمغرب سنة بين مصر وإسرائيل بعد زيارة إسحاق رابين ل

اق رابين إلى الرئيس المصري الحسن الثاوي الرسالة التي تسلمها من إسح مع مصر. وقد وقل الملك
أوور السادات، ثم كان اإلسهام األبرز في طريق التسوية بين مصر وإسرائيل هو احتضان المغرب 

، كان 1977صوصا بعد زيارة أوور السادات للقدس عام اإلسرائيلية خ –للقاءات السرية المصرية 
، لترتيب 1979فبراير  03ريخ ولقاء مراكش بتا 1978سبتمبر  22ات بتاريخ أهمها لقاء الصخير 

اتفاقيات كامب ديفيد. وبعد هذا االختراق الذي أوجزه المغرب أصبحت الطريق سالكة بين البلدين، 
تحت حجة دفع جهود التسوية  1986ن المغربي عام حيث حّل شيمعون بيريز ضيفا على المخز 

 1999ا وصل إيهود باراك عام ، كم«وتسهيل المفاوضات لبلوغ السلم»ينية، العادلة للقضية الفلسط
 2000ليشارك في جنازة الحسن الثاوي. وفي عهد الملك محمد السادس توقفت العالقات العلنية عام 

يقة لم تتوقف في المجاالت الثقافية والفنية والرياضية والسياحية، إثر االوتفاضة الثاوية. لكنها في الحق
 ده اآلن.وال إلى هذا المستوى من العالقات الذي وشهوص

بقي أن أدلي بشهادة هلل والتاريخ، وأقولها بكل صدق وعن خبرة ودراية، بعد أن عشت سنة كاملة مع 
الشعب المغربي من أكثر الشعوب  الشعب المغربي، وزرت بيوتهم وطفت في مدوهم وقراهم، بأن

ق، وتعيش في نية. إوها تسري في شرايينه كالدم في العرو العربية تأييدا ودعما للقضية الفلسطي
وجداوه، وكل مغربي يعتبرها قضيته األولى )إلى جاوب قضية الصحراء(. أما أن يأتي التطبيع من 

 مغاربة وسينتهي إلى فشل ذريع.فوق وبتوجهات عليا فهذا ما ال يستسيغه ال العرب وال ال
 9/11/2019، القدس العربي، لندن

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 26 ص             5082 العدد:             11/9/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

 راتيجية إسرائيل الجديدة؟متى يصبح الرد الفوري ضد األهداف اإليرانية است .29
 يوآف ليمور

ال حاجة لعين حادة أو أذن موسيقية كي تميز بأن شيئا  ما أساسيا في سياسة األمن اإلسرائيلية تغير 
ي على تلك التي كاوت درة التاج في النشاط األمن–. فالحرب ما بين الحروب في األسابيع األخيرة

 وضع سياسة بديلة لها. تذوب أمام واظرينا، دون أن يتم –مدى سنين
لقد ولدت الحرب ما بين الحروب في بداية العقد الماضي، ولكنها تضخمت واتخذت شكال  ومضمووا  

تغلت إسرائيل سنوات الحرب النازفة كي تحقق مصالحها، في أثناء الحرب األهلية في سوريا. فقد اس
هللا في لبنان، ومنع تثبيت وجود  ث مصالح: منع وقل وسائل قتالية متطورة إلى حزبوعلى رأسها ثال

 إيران وفروعها في سوريا، ومنع أعمال إرهابية معادية على حدود إسرائيل في الجوالن.
العمليات ”. العمل دون حافة الحرب“روب كاوت إن التعليمات الواضحة للحرب ما بين الح

تؤدي إلى الحرب، وفي ين كان واضحا  أوه حتى لو اوكشفت أو تعقدت فلن والنشاطات كاوت ُتقر ح
أحيان وادرة ُأقرت أعمال مكشوفة بوضوح. وفي ظل الحرب ما بين الحروب وفذت في السنوات 

 –سالح الجو. ولكن كاوت هناك أعمال أخرى  األخيرة آالف النشاطات. القسم األكبر منها قام به
الوعي. كل هذه صة وحتى خطوات دبلوماسية واقتصادية وإعالمية وبمن سايبر، عبر عمليات خا

 جمعت في معركة مرتبة، وإن لم تستبعد التهديدات إال أوها آخرتها وشوشتها.
بوع دون عملية واحدة على ولكن في الفترة األخيرة كادت الحرب ما بين الحروب تختفي. فلو مر أس

ظاهرا . ألسابيع األخيرة تفرض إسرائيل على وفسها لجما  األقل وسبت إلى إسرائيل في المجال، ففي ا
وقد وبع هذا من فترة االوتخابات ومن الرغبة في السماح لالأياد بأن تمر دون تصعيد أمني، ولكن 

ن العمل ينبع من الفهم بأن الحرب ما بين الصورة الكاملة أكثر تعقيدا . فاالمتناع اإلسرائيلي ع
ل عمل إسرائيلي باتت ذات صلة أقل، وك –العمل دون حافة الحرب–ة الحروب في صيغتها المعروف

 من شأوه أن يؤدي إلى التصعيد، بل وربما إلى الحرب.
 وتنطبق األمور أساسا  على إيران. فحتى وقت أخير مضى درج الجيش اإلسرائيلي على الحديث عن

وفي هذا الكرت كان يمكن ، والتي إلسرائيل فيه عدد معين من النقاط )أي العمليات(. ”الكرت“
، ومع اوتهائه كاوت تنتظر الرد. وقد عبر هذا عن وفسه باألرقام: بينما إلسرائيل أن تعمل بحرية

منطقة، لم ضربت إسرائيل عددا  كبيرا  من المرات المصالح اإليراوية بشكل مباشر ويير مباشر في ال
 حو إسرائيل.ترد إيران إال أربع مرات في السنتين األخيرتين بهجمات و

ة اإليراوية، ودرج الفهم في إسرائيل هو أن كل هجوم سيجابه برد أما اآلن، فقد طرأ تغيير في السياس
بط فوري. هذا التغيير ينبع من الثقة التي جمعتها إيران مؤخرا  في أعقاب سلسلة خطوات لم تكن ترت
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نى التحتية النفطية في السعودية، بإسرائيل، وعلى رأسها هجوم الحوامات والصواريخ الجوالة على الب
ليه رد. كاوت هذه ذروة الحرب ما بين الحروب اإليراوية التي يقودها قائد قوة القدس، الذي لم يكن ع

 رب.قاسم سليماوي، ويسعى هو اآلخر لتحقيق مصالح بالده دون أن يورطها في الح
الية في لبنان وسوريا، ثم في كجزء من هذه الحرب ما بين الحروب، وشر سليماوي قوات ووسائل قت

لفكرة هي التهديد، والعمل عند الحاجة أيضا  من يير األراضي اإليراوية، وهكذا العراق واليمن. وا
لمحتمل. تستوجب اإلبقاء على بعد من الغموض حول هوية المنفذين وإبقاء إيران خارج دائرة الرد ا

لم تكن الحرب ما بين الحروب تتم بحجوم  هذه السياسة من إسرائيل أيضا  تغيير سياستها. وإذا
تمت فيها في الماضي خوفا  من التصعيد، فإن على إسرائيل أن تجد وسائل أخرى لصد  وأساليب

 لحها.السياقات المتطرفة التي تتصدرها إيران وحلفاؤها، كي تتمكن من الدفاع عن مصا
 

 مطلوب استراتيجية جديدة
لقصير، تفرضه إسرائيل على وفسها مؤخرا  فضائل في المدى اقد يكون لضبط النفس المؤقت الذي 

ولكن أضراره قد تكون كبيرة في المدى البعيد. ومثال ذلك ما كان األسبوع الماضي في لبنان، عندما 
 جنوب لبنان. جو وحو طائرة بال طيار في –أطلق حزب هللا صاروخ أرض 

لمنظمة التي اختارت استخدام السالح الذي كان الحديث يدور عن تغيير فظ في السياسة من جاوب ا
حرب. أما إسرائيل فاختارت أال ترد على هذا االستفزاز، وكثيرون في جهاز األمن يعتقدون أبقته لل

قت النار؛ من أجل بأن هذا كان خطأ، وأوه من األفضل تدمير فوري لوسيلة اإلطالق التي أطل
 بثمن تصعيد موضعي.اإليضاح لحزب هللا بأوه اجتاز خطا  أحمر، حتى 

ن القلق من االمتناع اإلسرائيلي عن العمل في هذه الحالة وفي أعربت عدة محافل هذا األسبوع ع
حاالت أخرى. وهي تعتقد بأن على إسرائيل أن تبلور لنفسها استراتيجية جديدة، وتطبقها بسرعة. 

 ل.ي هذه المحافل، ريم الخوف من التصعيد، ليس إلسرائيل مفر من العمبرأ
توجد أي جهة أخرى يير إسرائيل، سواء أمريكا  لما كاوت إيران مصممة على مواصلة سياستها، فال

أو روسيا وبالتأكيد أوروبا، لتوقفها، وإذا لم تضع إسرائيل أمام اإليراويين شارة ثمن واضحة، وتعمل 
 فإوها سرعان ما ستتبين بأن المنطقة تتغير، في طالحها.على الفور، 

 7/11/2019ليوم إسرائيل ا
 9/11/2019، القدس العربي، لندن
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