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 50 :كاتيركاري

*** 
 
 

برشقات صاروخية واالحتالل يطلب ترد سرايا القدس والمقاومة في  بارزا   ا  قائدتغتال  "سرائيلإ" .1
 التهدئة
من غزة ضياء خليل، والقدس المحتلة، نضال محمد  ،12/11/2019العربي الجديد، لندن، ذكرت 

وتد، أن قياديا بارزا في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة "الجهاد اإلسالمي" استشهد وزوجته، 
انفجارًا  فجر اليوم الثالثاء، في حّي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقال شهود عيان ومصادر أمنية إنّ 

ضخمًا وقع في منزل بالحّي قبل أّن ُيعلن عن استشهاد بهاء أبو العطا وزوجته وهو قائد سرايا القدس 
 في المنطقة الشمالية.

وأبو العطا بات االسم األشهر في التهديدات اإلسرائيلية في األيام األخيرة، جراء تحميله إسرائيليًا 
 رة التي انطلقت من غزة.مسؤولية عدد من الهجمات العسكرية األخي

وأعلنت سرايا القدس "استشهاد أحد أبرز أعضاء مجلسها العسكري وقائد المنطقة الشمالية القائد 
الكبير بهاء أبو العطا وزوجته"، وأشارت في بيان مقتضب إلى رفع حالة الجهوزية والنفير العام في 
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ى هذه الجريمة لن يكون له حدود صفوف مقاتليها ووحداتها. وشددت السرايا على أّن "الرد عل
 وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو المجرم وليتحمل االحتالل نتائج هذا العدوان".

وللمرة األولى، سارع جيش االحتالل اإلسرائيلي إلعالن تفاصيل العملية على غير عادته. وقال 
عملية مشتركة للجيش وجهاز الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي على صفحته في "تويتر": "في 

األمن العام، تّم في الساعة األخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد االسالمي في 
 قطاع غزة بهاء أبو العطا".

واتهم أدرعي أبو العطا بأنه "نفذ عمليًا معظم نشاطات الحركة في قطاع غزة، وكان بمثابة قنبلة 
بشكل مباشر في العمليات ومحاوالت استهداف مواطني إسرائيل وجنود  موقوتة"، وزعم أّنه "تورط

طالق طائرات مسيرة  الجيش بطرق مختلفة، ومن بينها إطالق قذائف صاروخية وعمليات قنص وا 
 وغيرها".

وفي وقت الحق، أعلنت سرايا القدس عبر سلسلة بيانات مقتضبة، أنها أطلقت عدة رشقات 
طينية المحتلة. وقالت إنها قصفت "سديروت وأسدود والخضيرة صاروخية تجاه األراضي الفلس

 والقدس".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مواطنين اثنين، أحدهما سيدة، استشهدا، فيما 
أصيب آخران، في انفجار شرقي مدينة غزة. وعلمت وكالة "األناضول"، أن قيادة الحكومة التي 

قررت "إخالء كافة المقرات الحكومية والمقدرات الهامة والمركبات مع  تديرها حركة حماس بغزة،
 إخالء كافة الموقوفين في السجون".

من جانبه، قال رائد فتوح، مسؤول تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة )حكومي(، في تصريح 
ذ التجاري مقتضب، إن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني، بقرارها إغالق معبر كرم أبو سالم، المنف

 الوحيد للقطاع.
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية، بغزة، في بيان: "تُتابع وزارة الداخلية واألمن الوطني تداعيات 
استهداف االحتالل اإلسرائيلي ألحد قادة المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم 

 تدابير الالزمة".الثالثاء، وقد اتخذت األجهزة األمنية والشرطة ال
ومن جهة أخرى، ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية، صباح اليوم الثالثاء، أن االحتالل أعلن حالة تأهب 
عليا على الحدود مع قطاع غزة، وذلك إثر اغتياله بهاء أبو العطا، وبحسب اإلذاعة تم تعطيل 

ات من أسدود إلى الدراسة في مستوطنات غالف غزة من عسقالن جنوبا، مع تعطيل حركة القطار 
 بئر السبع، كما تم تعطيل الدراسة في جامعة بن غوريون في بئر السبع.
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وأشارت اإلذاعة إلى إطالق صافرات اإلنذار في محيط غزة. وكررت اإلذاعة بيان جيش االحتالل 
والناطق بلسانه، أن أبو العطا، شكل "قنبلة موقوتة"، وقد تقررت تصفيته في عملية من الجو، بعد 

 قرارها رسميا من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.إ
وبحسب البيان العسكري، فإن جيش االحتالل استعد مسبقا لرد الجهاد اإلسالمي، وأنه في حالة 
جهوزية بدأها بتعزيز القوات فور عملية تصفية أبو العطا، ومع بدء حركة الجهاد اإلسالمي بإطالق 

 ى العملية.الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا عل
العبرية، ذكرت أن مصدر سياسي  13، من رام هللا، أن قناة 12/11/2019القدس، القدس، وأضافت 

إسرائيلي رسمي قال إنه تم إبالغ المخابرات المصرية أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد وسوف ترد 
 بهدوء على عملية االغتيال، وأن مصر نقلت الرسالة لحماس.

 
 عباس: شهداؤنا ليسوا قتلة وال انتخابات دون غزة والقدس .2

ود عباس، تمسك شعبنا وقيادته بالثوابت الوطنية التي رام هللا: أكد رئيس السلطة الفلسطينية محم
 أرساها الشهيد القائد ياسر عرفات.

الستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، في مقر الرئاسة  15وقال في كلمته في حفل احياء الذكرى الـ
، 1988رت عام في مدينة رام هللا اليوم اإلثنين، "رحم هللا الشهيد عرفات الذي تمسك بالثوابت، التي أق

وال زالت ثوابتا، وال يستطيع أحد أن يتخلى وأن يتنازل عنها ويتجاهلها، فهي منذ ذلك الحين الى 
 يومنا ثوابت الشعب الفلسطيني التي ستبقى الى أن يتم تحرير فلسطين".

وأكد عباس ان شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا قتلة وال مجرمين وال ارهابيين، ولن نقبل أبدا أن 
نتنازل عنهم وعن أسرانا وجرحانا، هؤالء أقدس ما لدينا، لن نقبل بالتنازل عن أموالنا كاملة، هذه 
ال فنحن ماضون في طريقنا.  أموال من حق شهدائنا، وسنستمر في موقفنا هذا الى أن يتنازلوا هم، وا 

أصناف وتابع عباس: "هذه هي مسيرتنا، ونحن اليوم نعاني ما نعانيه، من ضيق وحصار وكل 
الهيمنة، ولكن فشلوا في أن يفرضوا علينا شيًئا، نحن هنا قائمون، نحن هنا باقون، ولن نخرج من 

 هذا البلد، لن نخرج من بلدنا، سنبقى هنا، سنحمي أرضنا ووطننا وأملنا وهدفنا".
في وقال عباس: قررنا الذهاب إلى االنتخابات التشريعية ثم الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تعقد 

 غزة والقدس، وبدون ذلك ال يوجد انتخابات.
وقال عباس "نحن تحت كل الظروف سائرون باالنتخابات لنحققها، ثم بعد ذلك لنحقق أملنا وحلمنا 

 وهو الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير، والعودة الى أرض الوطن".
 11/11/2019وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 عاما   15عرفات بعد « تسميم»لسلطة: ال معلومات حول ا .3

كفاح زبون: اتهم الفلسطينيون مجددًا إسرائيل باغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات  -رام هللا
عامًا على عمل اللجنة المكلفة التحقيق في  15عبر دس السم له، لكن من دون أي دليل قاطع بعد 

 ظروف وفاته.
ليس من »عزام األحمد، إنه « فتح»جنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة وقال عضو الل

السهولة الوصول إلى التفاصيل الدقيقة بما يخص اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات )أبو عمار(، 
لكن المسألة المحسومة هي أن إسرائيل دست له السم، لكن كيف تم ذلك هو اللغز الذي نبحث له 

ويؤكد حديث األحمد، أنه ال يوجد اختراق نهائي في ملف التحقيق الخاص برحيل عرفات «. عن حل
 عامًا على تشكيلها. 15بعد 

دائم ودؤوب من »توفيق الطيراوي، إن اللجنة تقوم بعمل « فتح»وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
جة ترضي كل أبناء الشعب أجل الوصول إلى النتائج فيما يخص اغتيال أبو عمار، وستصل إلى نتي

إن المواطنين في عجلة من أمرهم لمعرفة قاتل الرئيس ياسر عرفات، لكن »وأضاف: «. الفلسطيني
 «.حقيقة األمر أن جرائم االغتيال التي تطال الزعماء والقادة كما أبو عمار ال تقاس بالوقت

والشعبي األول في كل  وا عالن المتورطين في فرضية التآمر على عرفات يعد المطلب الفصائلي
ذكرى له. ومع غياب أي معلومات، أحيا الفلسطينيون ذكرى عرفات أمس في الضفة الغربية 

ذلك في قطاع غزة واعتقلت « حماس»باستعراض مسيرته، والتأكيد على نهجه، في حين منعت 
قصيرة  وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل متعددة في كلمة«. فتح»ناشطين في حركة 

 ألقاها في فعالية إلحياء ذكرى عرفات في مقر الرئاسة في رام هللا.
نضال عرفات لم ينته وعهده هو »وقال عباس بعد أن وضع إكلياًل من الزهور على ضريح عرفات 

البعض حاول أن يقدم لنا )صفعة العصر(، »وأردف «. تحرير فلسطين ونحن ماضون على عهده
 .«لكننا لن نتراجع عن الحق

، وأمر بحفظه ضمن «الرئيس الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات»وأصدر عباس، وسامًا باسم 
مسيرات واقامت « فتح»مكونات تراثه في متحف ياسر عرفات. وفي هذا الوقت أخرجت حركة 

مهرجانات في الضفة في ذكرى عرفات. ورفع محبو عرفات صوره، ورددوا هتافات شهيرة له في 
 لتي جرت في مدن الضفة الغربية.معظم المسيرات ا

 12/11/2019الشرق الوسط، لندن، 
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 أشتية يدعو دول العالم للتحضير لمرحلة "ما بعد فشل" صفقة القرن .4
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن العالم، ال سيما الدول األوروبية الصديقة والعربية الشقيقة، 

قرن، على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالبون بالتحضير لمرحلة ما بعد فشل صفقة ال
 وفي إطار مؤتمر دولي بعد أن أخفقت المفاوضات الثنائية في إنهاء االحتالل".

 10/11/2019وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 عاما  واحدا   ونرواال  لتفويض "إسرائيل"أبو هولي: الواليات المتحدة و .5
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، إن هناك 

اإلسرائيلية في أروقة األمم المتحدة إلعادة -حراك فلسطينيا وعربيا إلحباط المحاوالت األميركية
ه على عام بدال تعريف الالجئ الفلسطيني، والتأثير على تجديد تفويض والية عمل "األونروا" واقتصار 

 من ثالثة أعوام، مؤكدا أن المؤامرة على "األونروا ستفشل.
 10/11/2019وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 موقوفا  ومحكوما  تعزيزا  لألجواء اإليجابية 57"الداخلية" بغزة: اإلفراج عن  .6

قضايا أمنية من كافة سجونها في  قررت وزارة الداخلية بغزة العفو عن عشرات الموقوفين على ذمة
قطاع غزة. وأوضحت الداخلية في تصريح مقتضب مساء اليوم األحد، أنها واستجابة لدعوة المجلس 

من  57التشريعي اإلفراج عن معتقلين من الفصائل الوطنية الفلسطينية، قررت إطالق سراح 
 يزا لألجواء الداخلية اإليجابية.الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية استجابة لدعوة تعز 

 10/11/2019موقع وزارة الداخلية، غزة، 
 

 الحمد: عباس ينتظر رد حماس على رسالته بشأن االنتخابات .7
، عّزام األحمد، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «التحرير»قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

« راية»االنتخابات. وأضاف األحمد إلذاعة  على رسالته بشأن إجراء« حماس»ينتظر رد حركة 
من فصائل منظمة التحرير أرسلت ردًا بالموافقة على كل ما جاء في رسالة عباس،  6المحلية أن 

وأشار األحمد إلى أن «. الجبهة الشعبية»و« حماس»وهو في انتظار رد الفصائل األخرى، بما فيها 
 حنا ناصر، لكي تدرس رسالة الرئيس.طلبت مهلة من رئيس لجنة االنتخابات، « حماس»

 10/11/2019الشرق الوسط، لندن، 
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 السلطة الفلسطينية تشيد باإلجماع العربي .8
تل أبيب: في ضوء تصريحات نتنياهو عن مصاعب التقدم في العالقات مع العالم العربي، بسبب 

ن في السلطة الجمود في تسوية الصراع مع الفلسطينيين، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربي
الفلسطينية، بيانًا أشادت فيه باإلجماع العربي، وقالت إن هذا اإلجماع أفشل محاوالت تغيير أولويات 

 المبادرة العربية للسالم.
ورأت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس االثنين، أن محاوالت نتنياهو وحليفه بالبيت األبيض للقفز 

ية الفلسطينية، المتواصلة عبر البحث عن أبواب هروب فوق رؤوس الفلسطينيين، وتهميش القض
وطرق التفافية، بعيدًا عن جوهر الصراع في المنطقة ومسار الحل السياسي التفاوضي للصراع، تارة 

، وأخرى عبر محاوالت إعادة ترتيب األولويات كما جاءت في مبادرة «العدو الخارجي»عبر هاجس 
 السالم العربية، قد فشلت.

الموقف الفلسطيني بالتنسيق الدائم مع األشقاء العرب واألصدقاء في العالم، نجح في  وأكدت أن
التصدي لهذه المحاوالت األميركية اإلسرائيلية، وعزز من الجبهة الدولية الرافضة للتغول األميركي 

لسطينية اإلسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية، والمطالبة بضرورة وأهمية حل القضية الف
كمدخل أساس لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة، كما أن هذا الموقف الفلسطيني العربي المستند 
إلى صمود الشعب وتمسكه بأرض وطنه، فضح التداعيات الخطيرة لتوجهات نتنياهو االستعمارية، 

 ي.إلحالل شريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعالقات الدولية، محل القانون الدول
 12/11/2019الشرق الوسط، لندن، 

 
 بات لنجاح االنتخابات الفلسطينيةمتطل 5هنية يعلن  .9

متطلبات  5أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية أن هناك 
لنجاح االنتخابات المزمع عقدها، مشدًدا على أنها متطلبات ضرورية ومنطقية لنجاح االنتخابات، وال 

 لسطيني.بد أن تتضافر الجهود من أجل توفيرها للناخب الف
وقال هنية في كلمة له عقب لقاء قيادة حركة حماس بالفصائل الفلسطينية األحد للتشاور حول 
االنتخابات إن لقاء اليوم جاء تتويًجا لمشاوراتنا مع الفصائل خالل الفترة الماضية، لكن المستجد هي 

تشكل مدخاًل لتوافق الورقة التي قدمها رئيس المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي والتي يمكن أن 
 وطني، وتوفير الضمانات إلجراء االنتخابات.

وشدد على أن حماس سعت إلى التعامل بمرونة عالية، وقدمت تنازالت من أجل فتح الباب واسًعا 
 لتنطلق االنتخابات لتحقق األهداف المرجوة.
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 متطلبات 5
شكل ال يقبل التأويل أو وقال هنية إن المتطلب األول هو أن تجرى في الضفة وغزة والقدس ب

المناورة، مردًفا أنه إذا رفض االحتالل إجراءها في القدس فيجب أن نجعل من القدس عنوان اشتباك 
 سياسي، ونعمل على فضح االحتالل، ونّصر على ضرورة إجراء االنتخابات في القدس.

نهاء وأضاف أننا أمام محطة تمثل فرصة وتحدًيا؛ فرصة أن تفتح الباب إلعادة تصو  يب المسار وا 
 بإجراء االنتخابات في القدس المحتلة. ًيا مع االحتالل خاصة فيما يتعلقاالنقسام، وتحد

وأشار هنية إلى أن المتطلب الثاني هو توفير الحريات الالزمة إلجراء االنتخابات، منوًها بأن أحد 
 متطلبات االنتخابات هو أن يتمتع أبناء شعبنا بالحرية.

ك تحدًيا كبيًرا تحديًدا في الضفة التي تئن تحت قمع قوات االحتالل، فال بد أن تتوفر وأضاف أن هنا
 الحرية والنزاهة والعدالة لهذه االنتخابات.

وأكد هنية على أن المتطلب الثالث هو احترام هذه االنتخابات، ونحن يهمنا كفلسطينيين أن تحترم 
نتائج االنتخابات، مشدًدا على أن حماس ستحترم خيارات شعبنا، وتذلل العقبات أمام طريق 

 االنتخابات.
ة االنقسام، منبًها وشدد على أن المتطلب الرابع هو تحييد المحكمة الدستورية التي ُشكلت خالل فتر 

 بأنه يجب أاّل تكون سيًفا مشرًعا أمام االنتخابات.
وأكد هنية أن المتطلب الخامس هو ضرورة معالجة المجلس التشريعي الحالي على أساس القانون 

 األساسي؛ بحيث ال ُيحرم نواب شعبنا من حقوقهم الدستورية والمعنوية واالعتبارية.
 المشاورات مع الفصائل

نية إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية دخلت في حوارات مارثونية للبحث في الموقف وقال ه
 الوطني الفلسطيني إلجراء االنتخابات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها قضيتنا.

وشدد على أن هناك توافًقا وطنًيا إلجراء االنتخابات، مشيًرا إلى أن لقاء اليوم هو تتويج لمشاوراتنا 
 لفصائل التي أجريناها خالل الفترة الماضية.مع ا

وتابع أن المستجد هي الورقة التي قدمها رئيس المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، وهي جاءت من 
 وحي مشاورات الفصائل، وتم النقاش حول هذه الورقة.

أن تشكل  وأكد هنية أن حركة حماس عبرت عن شكرها للمبادرة الوطنية على هذه الورقة التي يمكن
 مدخاًل لتوافق وطني، وتوفير الضمانات إلجراء االنتخابات.

وتابع أن حماس تنطلق من أسس ثابتة، أولها أنها تسعى كشعب وكفصائل وكمقاومة إلنجاز مشروع 
التحرر ودحر االحتالل، وعودة الالجئين من شعبنا، وتحرير أسرانا، مشيًرا إلى أن حماس تسعى 
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نقسام وتحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة، وبناء نظام سياسي قائم على بكل قوة إلى إنهاء اال
 الشراكة.

وأكد أنه من هذا المنطلق نظرنا في حماس لفكرة االنتخابات التي نرى أنها يجب أن تجرى في ظل 
جراؤها في مستوياتها الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.  مصالحة وطنية، وا 

االنتخابات تشكل رافعة للمشروع الوطني، ومخرًجا من المأزق الحالي،  وأضاف هنية أننا نرى أن
نهاء االنقسام.  آمال أن تكون مدخاًل لتحقيق المصالحة وا 

وشدد على ضرورة أن تكون االنتخابات رافعة لتوفير عناصر القوة لشعبنا لمواجهة المخاطر المحدقة 
 وتداعياتها.بالقضية، وفي مقدمتها العمل على إسقاط صفقة القرن 

وأشار إلى أن حركة حماس أمام هذه األهداف سعت إلى التعامل بمرونة عالية، وقدمت تنازالت من 
 أجل فتح الباب واسًعا لتنطلق االنتخابات لتحقق األهداف المرجوة.

ولفت هنية إلى أن حماس تتحرك على قاعدة ثابتة تؤمن بها أننا كشعب ال بد أن نكون موحدين، 
لة تستوجب أن يتعامل الكبار بمرونة عالية، والتصدي لألخطار المحدقة بالقضية وهذه المرح
 الفلسطينية.

وأكد هنية أن الموقف الوطني العام يرتكز على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس 
ورغم  وطني في وقت متزامن، مضيفا "كرمال الوطن قبلنا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة،

 عدم التعاطي من قبل فتح؛ قبلنا بإجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية".
وأضاف أننا حتى فيما يتعلق باالجتماع الوطني؛ هناك إجماع وطني أن يكون اجتماًعا على مستوى 

 القيادي. اإلطاراألمناء العامين؛ كرمال الوطن قبلنا باجتماع 
ا إن قانون التمثيل النسبي لن يكون عقبة أمام االنتخابات، ووافقنا على وتابع هنية كرمال وطننا قلن

 رسالة أبو مازن.
ونوه هنية كذلك بأن إصدار المرسوم الرئاسي قبل اللقاء الوطني لن يكون عقبة، مشدًدا على أن 

يجابية عالية من وحي مسؤوليتها الوطنية.  حماس تعاملت بمرونة وا 
وقعت بين فكي كماشة؛  2006نتائج االنتخابات، مشيرا إلى أن انتخابات وأكد هنية أنه يجب احترام 

بين الرفض الداخلي والرفض الخارجي، موضًحا أن ما يهمنا أن يكون هناك موقف واضح ثابت بأن 
 نتائج االنتخابات سُتحترم أًيا كانت.

 ثالثة مسارات
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الماضية، أولها على المسار وأكد هنية أن حركة حماس تحركت في ثالثة مسارات خالل الفترة 
الداخلي على مستوى الحركة، والنقاشات التي جرت داخل الحركة؛ وهذه المرونة التي أبدتها الحركة 

 في موضوع االنتخابات.
وأضاف أن المسار الثاني كان على المستوى الوطني العام من خالل المشاورات مع القوى الوطنية 

مع فصائلنا في الضفة وغزة، مشيًرا إلى أن المسار الثالث  في غزة، وهي امتداد لمشاورات تجرى
تمثل في االتصاالت الخارجية التي أجراها هنية مع العديد من القادة، والتي بحث فيها موضوع 

 االنتخابات، والتي كان آخرها اتصاله اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 10/11/2019، موقع حركة حماس

 
 السيف كنٌز استخباري  وسنخوض أي مواجهة موحدين أبو عبيدة: حد   .10

غزة: أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أن 
ما تحصلت عليه من معلومات وأحراز ومعطيات مختلفة في عملية حّد السيف يمثل كنزًا استخباريًّا 

 بارات العدو وقوات نخبته الخاصة والسرية.حقيقًيا، وضربة غير مسبوقة الستخ
وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة، خالل مؤتمر صحفي في الذكرى األولى لعملية حد 
ّن المقاومة  السيف: "إّن ما بحوزتنا لم يكن لالحتالل في أسوأ كوابيسه أن يتخيل وقوعه بين أيدينا، وا 

لصالحها في معركة العقول وصراع األدمغة بينها وبين  توّظف هذا الذخر األمني واالستخباري
 االحتالل الصهيوني".

وشدد قائاًل: "َنِعُد االحتالل بأّن ما لدينا سيكون له أثر عملياتي واضح في معاركنا المقبلة معه، 
 وعلى قيادة العدو أن تقلق كثيرًا مما بين أيدينا، وأن تترقب مليًّا أثره ونتائجه بعون هللا".

وأوضح أن القسام سيكشف خالل األسابيع القليلة القادمة عن بعض تفاصيل وحيثيات عملية حد 
السيف وما حققته من إنجاز، وعن جهود العدو الضخمة التي بذلها في سبيل اختراق منظومات 

 المقاومة، والتي أفشلناها مرة تلو األخرى.
العدو الصهيوني، وانتزعت منهم  وأضاف؛ "كتائب القسام كسرت أعتى وحدات النخبة في جيش

أسرارًا تكنولوجية وعملياتية طالما عدَّها العدو جزًءا أساسيًّا من بنية عمله األمني واالستخباري منذ 
 عقود، وانتزعت معها الهيبة المزعومة والسطوة المصطنعة لنخبة النخبة في جيش العدو".

وقع الفشل واإلخفاق والصدمة التي منيت بها  وأشار إلى أن رؤوسًا كبيرة بدأت تتساقط تباعًا على
 قيادة هيئة األركان للعدو الصهيوني، ووزارة حربه وحكومته.
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وأكد أن المقاومة أوصلت رسالتها للعدو بأن اللعب في ساحة غزة هو مغامرة وحماقة، وأن غزة 
  تعالى.بشعبها العظيم ومقاومتها الباسلة ستظل لعنة تطارده إلى أن يفنى ويبيد بإذن هللا

وأضاف أبو عبيدة أن ما قدمته المقاومة الفلسطينية بغرفتها المشتركة في عملية حد سيف وغيرها 
 من جوالت المواجهة مع االحتالل، هو مفخرة وذخر لشعبنا.

وتابع: "سنسعى جاهدين للحفاظ عليه والبناء عليه، وتعزيز العمل المقاوم المشترك كإنجاز وطني 
 مرحلة حساسة ومهمة من تاريخ شعبنا".فلسطيني فريد في 

وأكد أن المقاومة قادرة على تحديد خياراتها بدقة، واتخاذ قراراتها التي ال يمكن للعدو أن يتوقعها، 
فالحصار والعدوان على شعبنا يرفع فاتورة الحساب التي يتوجب على االحتالل دفعها متى أرادت 

 المقاومة ذلك بإذن هللا.
 11/11/2019لإلعالم،  المركز الفلسطيني

 
 نجاة قيادي في "الجهاد اإلسالمي" من غارة إسرائيلية على دمشق .11

أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن غارة إسرائيلية استهدفت عضو  رويترز: -بيروت
 المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري، في مدينة دمشق بسوريا.

االحتالل استهدف منزل عضو المكتب السياسي أكرم  وقالت الحركة الفلسطينية في بيان، إن
 العجوري، ما أدى الستشهاد أحد أبنائه.

وقال التلفزيون السوري، الثالثاء، إن هناك أنباء عن سقوط قتلى وجرحى؛ جراء استهداف معاد لبناء 
 في المزة الغربية قرب السفارة اللبنانية في دمشق.

 12/11/2019"، 21موقع "عربي 
 

 المطلوب من "حماس" الرد الخطي على رسالة عباس الشيخ:حسين  .12
الوزير حسين الشيخ، مساء اليوم األحد، إن و اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ام هللا: قال عض

المطلوب من حركة "حماس" الرد الخطي على رسالة سيادة الرئيس التي حددت خارطة الطريق 
 اقي الفصائل الفلسطينية.لالنتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك أسوة بب

 10/11/2019وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 توهم الرأي العام بتحركها في ملف السرى اإلسرائيليةحماس لألناضول: حكومة  .13
محمد ماجد، سعيد عموري: قالت حركة "حماس"، السبت، إن الحكومة اإلسرائيلية "تحاول أن  -غزة 

 بأنها تتحرك في ملف جنودها األسرى". توهم الرأي العام لديها
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لألناضول، المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، فيما يبدو نفيا 

 ضمنيا ألنباء بشأن مفاوضات جارية بالقاهرة حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
ملف الجنود األسرى  وأضاف قاسم: "الحكومة اإلسرائيلية ال تبدي أي جدية في التعامل مع

 اإلسرائيليين" لدى حركة "حماس".
واعتبر أن الحكومة اإلسرائيلية "تتالعب بمشاعر أهالي الجنود األسرى لدى كتائب القسام )الجناح 

 المسلح لحركة حماس(، وال تريد أن تدفع ثمن الصفقة لحسابات فئوية حزبية انتخابية".
للضغط على الحكومة اإلسرائيلية الطرف المعطل لصفقة وتابع قاسم: "على أهالي الجنود التحرك 

 تبادل أسرى".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع "اندبندنت عربية" اإللكتروني، نقال عن مصدر وصفه بـ"الكبير"، 
دون الكشف عن هويته، بأن وفدا إسرائيليا رفيعا يضم مسؤولين رفيعي المستوى يزور القاهرة هذه 

ع زيارة مفاجئة لوفد من "حماس" في محاولة مصرية لحلحلة ملف األسرى لدى األيام بالتزامن م
 الجانبين، زاعما أن "تقدما حدث في األيام األخيرة" بهذا الخصوص.

" اإلسرائيلية )خاصة( نقلت عن منسق "األسرى والمفقودين" في الحكومة اإلسرائيلية 12إال أن القناة "
ى الرغم من محاوالتنا، ترفض حماس تبني مقاربة واقعية تسمح يارون بلوم قوله: "لسوء الحظ، وعل
 بالتقدم الحقيقي في هذه القضية".

 ولم ينف بلوم بشكل واضح تواجد وفد إسرائيلي بالقاهرة لبحث القضية.
 9/11/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 : حماس ترغب في التسوية والسيطرةدراسة إسرائيلية .14

حديثة نشرها معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، « إسرائيلية»وكاالت: أشارت دراسة 
 للتعامل مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.« إسرائيل»سيناريوهات أمام  3أن هناك 

وال وبحسب الدراسة فإن أول سيناريو يتمثل في استمرار الوضع القائم في غزة، بمعنى ال تصعيد 
نما تصعيد يتلوه هدوء وهكذا.  تهدئة مع حماس، وا 
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مكانية تدحرجه  ويتمثل السيناريو الثاني في حدوث تصعيد عسكري تدريجي ضد حماس في القطاع وا 
إلى حرب شاملة، فيما الثالث يتمثل في إبرام تفاهمات مع حماس على غرار التفاهمات الجارية اليوم 

 لكنها قابلة الن تعمم ويتم تمديدها زمنًيا. بواسطة قطر ومصر واألمم المتحدة،
التي تريد تسوية تكفل  وحماس،« إسرائيل»وأشارت الدراسة إلى زيادة فرص التفاهمات والتسوية بين 

مقابل التخفيف من حصار « إسرائيل»لها استمرار السيطرة على القطاع ومنع أي هجمات على 
 القطاع

 11/11/2019الخليج، الشارقة، 
 

 د": محررون تعرضوا لتحقيق قاسي في سجن أريحا"الجها  .15
أريحا: قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين اليوم األحد، إن أسرى محررين ينتمون للحركة من 

 مخيم جنين تعرضوا بسجن السلطة في أريحا لتحقيق قاسي ومناف للكرامة.
محررين أفرج عنهم  وأوضح مصدر قيادي في الجهاد اإلسالمي بالضفة في تصريح صحفي، أن

 مؤخرًا من سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية تعرضوا لتحقيق قاسي مناف للكرامة.
واستنكر المصدر صمت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عن انتهاكات اللجنة األمنية للسلطة بأريحا، 

 معتبرا ذلك غير مبرر بتاًتا.
 10/11/2019المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
مع الفلسطينيين عقبة أمام العالقات مع الصراع .. عالقات مع ست دول عربية نقيم نتنياهو: .16

 العالم العربي
في الوقت الذي أشارت فيه نتائج استطالع : تل أبيب، 12/11/2019الشرق الوسط، لندن، ذكرت 

ن غالبية اإلسرائيليين غير مهتمين بتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، اعترف رئيس رأي إلى أ
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس االثنين، بأن استمرار هذا الصراع يشكل عقبة أمام إقامة 

 عالقات أو تطوير عالقات قائمة مع العالم العربي.
سنة على اتفاقية السالم مع  25ر سياسي لذكرى مرور وقال نتنياهو الذي كان يتحدث في مؤتم

تقيم عالقات مع ست دول عربية، ولديها رغبة جامحة في إقامة عالقات مع »األردن، إن حكومته 
المزيد، وتعميق هذه العالقات إلى أوسع وأعمق الحدود؛ لكنها تصطدم بحاجز القضية الفلسطينية. 

واألردن، تطلب تسوية القضية الفلسطينية أواًل. ونحن نقول فالدول العربية، بما في ذلك حتى مصر 
لهم إننا نفعل األمرين معًا، نتقدم مع الفلسطينيين ونتقدم معهم؛ لكن األمر عالق حتى اآلن. وأنا 
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أخطط بشكل فعلي لخرق جدار الجمود في عالقاتنا مع الفلسطينيين والعودة إلى الحوار معهم، وكلي 
سيجد حاًل جيدًا في نهاية المطاف، وعندها تفتح على مصاريعها أبواب العالم ثقة بأن صراعنا معهم 

 «.العربي ألفضل عالقات بيننا
وكان المؤتمر المذكور إحدى المحاوالت النادرة للحديث عن السالم مع األردن، إذ حاولت حكومة 

تعاونًا من الحكومة األردنية.  نتنياهو إقامة أي نشاط بالمناسبة، احتفااًل أو مؤتمرًا أو ندوة، فلم تجد
لذلك بادرت عضو الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، ميراف ميخائيلي، لعقد مؤتمر يقتصر على 
النواب اإلسرائيليين في مقر الكنيست. ومع أن نتنياهو يعتبر المسؤول األول عن تراجع العالقات مع 

عدات إلى األردن، بشكل علني وبشكل خفي. نحن نقدم مسا»األردن، فقد كان خطيبًا رئيسيًا. فقال: 
ولكن في الطرفين نسمع تصريحات محرجة تعرقل مساراتنا. ففي األردن يتحدثون كثيرًا عن 
ممارسات إسرائيلية ضد األقصى؛ بلغت حد القول إننا نزعزع أساسات المساجد هناك، وهذا غير 

ض. ولكن ليس هذا فقط، ففي األردن صحيح طبعًا؛ لكن الكالم فيه يؤثر على الناس ويغذي التحري
وفي مصر، وفي دول الخليج، يربطون بين التقدم في الموضوع الفلسطيني وبين العالقات معهم، 

 «.وسنتقدم
إسرائيل أرادت إقامة حفل »وتكلم في الموضوع وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقال إن 

األردنية(، ولكن  -ادي عربة )اتفاقية السالم اإلسرائيلية عامًا على إبرام معاهدة و  25بمناسبة مرور 
 «.رفض األردن حال دون ذلك. هذا هو الواقع المعقَّد اليوم، في العالقات بين الدولتين

قال رئيس حكومة : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد ،11/11/2019العربي الجديد، لندن، وأضافت 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إّن السالم الذي أبرمته إسرائيل مع الدول العربية )األردن 

مة ومصر( قام على أساس الردع اإلسرائيلي لهذه الدول، في وقت رفض األردن طلبًا إسرائيليًا بإقا
 احتفال علني إلحياء اليوبيل الفضي لتوقيع اتفاقية وادي عربة.

عامًا على اتفاق وادي عربة  25يوم اإلثنين، خالل مشاركته في مؤتمر بمناسبة واستطرد نتنياهو، 
مع األردن، ُعقد في الكنيست، قائاًل "هناك أنواع مختلفة من السالم، سالم مع دول ديمقراطية 

 ميل الطبيعي لهذه الديمقراطيات هو عدم القتال".ليبرالية، حيث ال
وأضاف "في المقابل، ففي حالة الدول غير الديمقراطية تميل هذه الدول إلى ممارسة القوة ضد 
جيرانها، لذلك فإّن السالم مع الديكتاتوريات ليس أمرًا سهاًل، فمع الدول الديكتاتورية يتحقق السالم 

ذا لم تملك قوة الردع فإن هذا السالم سينهار عاجاًل أم آجاًل".أواًل وقبل كل شيء بفعل الردع  ، وا 
وأشار إلى أّن "مفتاح السالم مع دول عربية كان مرهونًا بردعها، وما لم يكن ذلك ظاهرًا لم نحرز 

 أي تقدم. السالم مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات جاء من إدراك هذا األمر".
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عندما اتضح أننا  73وبعد حرب  67ًا بالقوة اإلسرائيلية وقوة الردع: "بعد عام وأضاف نتنياهو متباهي
على ضفاف األردن وليس على شاطئ البحر، دخل عامل الردع المعادلة أيضًا مقابل مصر 

 واألردن".
وتابع "لقد أضفنا فوق هذا العامل عّدة مداميك من التعاون األمني مع مصر واألردن، وأخرى من 

 التجاري والتعاون في مجاالت االستخبارات وأمور أخرى. وهناك تعاون في مجال المياه". التعاون
وزعم نتنياهو أّنه عندما التقى بكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك األردني عبد هللا 

للضرر،  الثاني، فقد "أبلغتهم أنني كنت هناك قبل السالم، إسرائيل قوية اليوم أكثر، وأقل عرضة
ولذلك يوجد أساس لقوتها. هناك تعاون، واقترحت أن نربط شبكات القطارات من حيفا مع شبكات 
القطارات في السعودية، فهذا يتيح فرصا للتعاون وتطوير مشاريع تحتية إقليمية يمكنها أن تساعد 

كن هناك عالقة لم يتم العالقة بيننا وبين األردن"، مستدركًا "هذه العالقة من التعاون باتت موجودة، ل
 نسجها بعد، وهي نابعة من طبيعة األنظمة وبسبب القضية الفلسطينية".

كما ادعى نتنياهو أّن "التيارات اإلسالمية وعمليات األسلمة في األردن ومصر، تشكل قوة كبيرة جدًا، 
لرئيس المصري وعندما يصلون للحكم تتغير األمور على الفور"، مذكرًا أّنه "عندما اعتلى مرسي )ا

الراحل محمد مرسي( الحكم، كان أول ما قام به إدخال دبابات ومدرعات وآليات إلى صحراء سيناء، 
 وسط خرق لمعاهدة السالم مع مصر".

ال سأعمل لدى  وزعم أنه "أرسلت رسالة وقلت لمرسي إن أمامه أسبوعا إلخراج هذه الدبابات، وا 
 الكونغرس األميركي إللغاء المعونات األميركية، فقام بإخراجها".

وكرر نتنياهو التمسك بمقولة "طالما نحن أقوياء ونضاعف قوتنا، فإنهم سيكونون معنا، وحتى إن 
 فاظ على السالم بسبب هذه القوة والسياسة".شخصا مثل مرسي ملزم بالح

وادعى نتنياهو أّن إسرائيل تساعد النظام والعاهل األردني بطرق سرية: "نحن نساعد الملك بطرق 
سرية، وباألساس غير علنية، ال حاجة للتفصيل". وأشار إلى أّن إسرائيل تساهم، بحسب زعمه، في 

 األردنية". "منع جهات متطرفة من السيطرة على األراضي
وكّرر زعمه بأن الفلسطينيين ال يريدون السالم، وأنهم يريدون استعادة يافا ورام هللا، ويرفضون 

 االعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية.
نتنياهو للفلسطينيين: ليس لكم حق عودة، وال يافا وال عكا. قبل كل شيء اعترفوا بدولة قومية للشعب 

 ها في الوجوداليهودي وبحق
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وأضاف نتنياهو: "لقد أيدت اتفاق السالم مع األردن بحماس، كان عندنا نقاش هل نتنازل عن أرض 
إسرائيل الشرقية )في إشارة للمملكة األردنية الهاشمية(، فهذه لنا وهذه أيضًا. لقد قلت الواقع، لكنهم ال 

 يستطيعون ذلك".
درة على اتخاذ قرار كهذا، جيد أنهم يتعاونون معنا. لقد ومضى قائاًل "السلطة الفلسطينية غير قا

قبلت وسلمت بذهاب أرض إسرائيل الشرقية، هناك حاجة ألن يسلموا هم أيضًا بأن أمورًا أخرى 
 ذهبت".

وقال أيضًا "ليس لكم حق عودة، وال يافا وال عكا. قبل كل شيء اعترفوا بدولة قومية للشعب اليهودي 
 نستطيع تحقيق ذلك وال حتى رئيسي الحكومة السابقين، إيهود براك وال إيهود وبحقها في الوجود. ال

أولمرت، نجحا. كي نحقق ذلك يجب االعتراف بأمر واحد. ممنوع أن يحدث لنا في الضفة الغربية 
 ما حدث في قطاع غزة".

مي وأضاف "لقد أخرجنا أنفسنا من قطاع غزة، وخالل وقت قصير دخلت حماس والجهاد اإلسال
المرتبط بإيران. لدينا اتفاقيات مع مصر في سيناء، هذا ال يحول دون تحّول سيناء إلى منطقة 

 منكوبة بإرهاب داعش".
وزعم نتنياهو أن "المشكلة األساسية في الشرق األوسط، أن كل منطقة تقوم بإخالئها يتم االستيالء 

ة، في هذا الجزء أو ذاك، ما قمنا به في عليها من ِقبل القوى اإلسالمية، لن نكرر في الضفة الغربي
 قطاع غزة. ال يمكننا أن ننسحب من الحد اآلمن وهو نهر األردن".

وأضاف أن "الشرق األوسط مليء بالدول الفاشلة، وفكرة أن ال تكون لنا سيطرة أمنية كاملة في 
 األراضي غربي نهر األردن )فلسطين كاملة( هي أمر ممنوع أن نقوم به".

ق نتنياهو إلى المسجد األقصى، قائاًل: "المسجد األقصى هو شرارة المنطقة، وهناك من هم وتطرّ 
داخل األردن يحاولون إشعاله. لنا مصلحة واضحة في المحافظة على االستقرار في األردن. 

 المحافظة على السالم هي مصلحتنا ومصلحة األنظمة هناك".
وخلص نتنياهو إلى القول إنه "كي نحرز تقدما على المسار الفلسطيني، علينا أن نحافظ على 
السيطرة األمنية الكاملة غربي األردن، إذا أنجزنا ذلك يمكن التوصل إلى ترتيبات، حتى هذه اللحظة 

 فإن أبو مازن )الرئيس الفلسطيني، محمود عباس( يرفض قبول هذا المبدأ".
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 نتنياهو: مشاركتنا بـ"إكسبو دبي" تعكس تقدم التطبيع .17
قال رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، األحد، إن حكومته ستتخذ اليوم : )األناضول(

"، حسب بيان نشر على حسابه في 2020إكسبو دبي قرارا بخصوص المشاركة في معرض "
 "فيسبوك" باللغة العربية.

أكتوبر/تشرين  20الدولي، تستضيفه اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من  2020ومعرض إكسبو 
 .2021إبريل/نيسان  10إلى  2020األول 

بيع مع الدول العربية على وأضاف نتنياهو أن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التط
 األرض".

وأضاف: "لدينا عالقات تتعزز باستمرار مع سّت دول عربية، على األقل، ويتم القيام بذلك بفضل 
سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، 

ري إلى عالقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا ولكنه خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظ
 سيتحقق".

 10/11/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تقر تعيين وزير دفاع إلنقاذ نتنياهو .18
بنيامين نتنياهو، أقرت  في محاولة إلنقاذ عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي،: تل أبيب: نظير مجلي

األحد، يوم حكومته اقتراحه بتعيين وزير دفاع جديد، هو اليميني المتطرف نفتالي بنيت. وقد تأكد، 
لالنضمام « كحول لفان»أن بنيت كان على شفا االتفاق مع بيني غانتس، رئيس حزب الجنراالت 

صب للعودة إلى ائتالف اليمين إلى حكومة أقلية يتحالف فيها اليمين مع الوسط. وقد أغراه المن
، أفيغدور «إسرائيل بيتنا»بزعامة نتنياهو. ولكن في هذه األثناء، طرح رئيس حزب اليهود الروس 

ليبرمان، الذي ما زال لسان الميزان في الحلبة الحزبية اإلسرائيلية، شرطا أمام كال المرشحين أن 
 يتنازال عن أحد مطالبهما الرئيسي.

مقعدا(  32، الذي يضم الليكود )«55تكتل اليمين الـ»ه يطالب نتنياهو باالنفصال عن وقال ليبرمان إن
مقاعد(، ويخوض مفاوضات مع غانتس  7، وكتلتي الوحدة اليمينية )«مقعدا( 16األحزاب الدينية )»و

كممثل فقط لحزبه الليكود، وفي موازاة ذلك طالب غانتس بالموافقة على خطة الرئيس اإلسرائيلي، 
وبين رفلين، القاضية بتشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها نتنياهو بالتناوب مع غانتس، وبحيث رؤ 

يكون نتنياهو األول في المنصب، شرط أن يتنحى إذا تم توجيه الئحة اتهام ضده. وقال ليبرمان: 
 «.من ال يتنازل منهما عن هذا الشرط سيجعلني أقف مع اآلخر»
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شديدا لدى نتنياهو، الذي كان قد اطمأن بأنه يجهض خطة غانتس وقد أثار هذا االقتراح غضبا 
لتشكيل حكومة أقلية. وعلى غير العادة، سمح نتنياهو لنفسه بأن يتحدث في األمور الحزبية في 

التي »مستهل جلسة الحكومة. فهاجم ليبرمان بشكل شخصي واتهمه بالشراكة مع األحزاب العربية 
، «إسرائيل بيتينو»اإلنذار الذي طرحه، أمس، رئيس حزب »وقال: «. تعمل من أجل إبادة إسرائيل

أفيغدور ليبرمان، بشأن تشكيل حكومة يبدو مسرحية. وآمل أن األمر ليس كذلك، لكن يبدو أن 
وتابع نتنياهو هجومه، «. ليبرمان ينسق حتى التفاصيل الصغيرة مع القائمة المشتركة وكحول لفان

فقط قبل فترة قصيرة، قال ليبرمان إنه لن يتعاون مع القائمة »ل: خالل بيانه إلى الحكومة، فقا
المشتركة بأي شكل. فقط قبل ستة أسابيع. وها هو اليوم يظهر على حقيقته. إن اإلنذار الذي 
طرحه، وبدا فيه وكأنه يقترحه على كال الجانبين هو إنذار لليكود فقط. وهو ال يقول لكحول لفان إنه 

كومة ضيقة بدعم القائمة المشتركة. وهو يطالبنا بتفكيك كتلة اليمين. وليبرمان سيمنعهم من تشكيل ح
يسعى لتشكيل حكومة أقلية مع اليسار. وتصوروا المشهد، حكومة إسرائيل تعمل في هذه الغرفة، فيما 

 «.مفتاحها بأيدي أيمن عودة؟ )رئيس القائمة العربية(
وض حول تشكيل حكومة وحدة واسعة مثلما اقترح الرئيس. ودعا نتنياهو ليبرمان أن يلتقيه فورا للتفا

 وليس متأخرا لتنفيذ ذلك.
لوسط )حزب وتبين أن غانتس وليبرمان كانا قد وضعا خطة لتشكيل حكومة أقلية تضم اليمين وا

نواب(، أي  6نواب وحزب العمل  3نواب وحزب نفتالي بنيت  8نائبا، وحزب ليبرمان  33كحول لفان 
نواب( والقائمة  5نائبا، لكنه يستند إلى دعم خارجي من المعسكر الديمقراطي ) 50أنه ائتالف من 

غريات كثيرة. فعرض نائبا(. فأقدم نتنياهو على سحب بنيت من هذا التحالف مقابل م 13المشتركة )
عليه أن يكون جزءا من الليكود وأن يختار منصبي وزير، له ولحليفته أييلت شكيد، مثل وزير 
االقتصاد أو وزير الرفاه أو وزير استيعاب الهجرة. لكن بنيت رفض فعرض عليه منصب وزير 

 الدفاع فوافق بحماس.
لبينيت، لكن التحدي الحقيقي الذي يواجه أتمنى النجاح »وعّقب ليبرمان على هذا التعيين، قائال: 

دولة إسرائيل ليس كيفية تعيين وزير أو آخر، بل كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمنع الذهاب 
 «.النتخابات ثالثة

وأثار تعيين بنيت وزيرا لألمن غضبا داخل حزب الليكود أيضا. وألول مرة صوت ضد التعيين أحد 
وزرائه، وهو وزير االستيعاب، يوآف غاالنت، الذي كان نتنياهو قد وعده بهذا المنصب. وانتقده نائب 

التعيين ال إسرائيل موجودة في فترة أمنية حساسة. وهذا »وزير الدفاع، آفي ديختر، الذي قال إن 
 «.يخدم أمن الدولة
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وردت عليهما وزيرة الثقافة والرياضة المقربة من نتنياهو، ميري ريغف، فقالت إن نتنياهو تصرف 
بحكمة وسحب بنيت من أيدي غانتس ومنع بذلك تشكيل حكومة أقلية تستند إلى النواب العرب ومنع 

جيدة، ففي نهاية األمر رئيس الحكومة هو أمن إسرائيل بأيد »تفكيك التكتل اليميني. وقالت ريغف: 
 -الذي يتخذ القرارات األمنية بعد استشارة الكابينيت )المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية 

 «.األمنية والقيادة األمنية
 11/11/2019الشرق الوسط، لندن، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يركز على الساحة الشماليةزيلبرمان:  .19

الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، قال هيدي زيلبرمان  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
 ز عليها الجيش حالًيا، للتصدي ألي سيناريو.يوم االثنين، إن الساحة الشمالية هي الساحة التي يرك

العبرية خالل مؤتمر أمني في إيالت، إن قاسم سليماني قائد  13واتهم زيلبرمان في حديث للقناة 
فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني هو أحد األشخاص الذين يحاولون تحدي حالة الهدوء في 

 الساحة الشمالية.
وأشار إلى أن هناك جرأة متزايدة من إيران خاصًة وأنها ارتكبت ثالث هجمات مؤخًرا منها إسقاط 
الطائرة األميركية وهجماتها في السعودية ورحالتها الجوية المنتهكة لالتفاقيات، مشيًرا إلى أن الجيش 

 اإلسرائيلي مستعد للتعامل مع أي سيناريو أمني.
 11/11/2019القدس، القدس، 

 
 االحتالل يزعم: لم نعود لسياسة االغتياالت ومستعدون لمعركة لعدة أيام .20

زعم الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء،  -ترجمة "القدس" دوت كوم  -رام هللا 
أن إسرائيل لم تعود لسياسة االغتياالت، بالرغم من الهجوم الذي نفذ فجر اليوم وأدى الغتيال بهاء 

 أبو العطا القيادي الكبير في الجهاد اإلسالمي.
العبرية، إن عملية اغتيال أبو  13ولفت الناطق باسم الجيش هيدي زيلبرمان في تصريحات لقناة 

 العطا كانت مباغة الستهداف قنبلة موقوتة، وال تعني العودة إلى سياسة االغتياالت.
وبين أنه تم استهداف أبو العطا في الغرفة المحددة التي كان يمكث فيها. مدعًيا أنهم عملوا في 

وبين أن الجيش اإلسرائيلي جهز نفسه  شهر األخيرة بعدة طرق لثنيه عن نشاطاته ضد إسرائيل.األ
 لمعركة لعدة أيام في غزة، مشيًرا إلى أن تل أبيب مغطاة بالقبة الحديد.

 12/11/2019القدس، القدس، 
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 رفض أردني لطلب إسرائيلي إقامة احتفال بذكرى "وادي عربة" .21

قالت وسائل إعالم عبرية، إن األردن رفض طلبا إسرائيليا إلقامة احتفالية علنية، بالذكرى الـ : لندن
 التفاقية وادي عربة بين الجانبين، 25

وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس: إن التوجه كان يقضي بإحياء احتفالية علنية، "في 
ة، مما يعطي عى اتفاق السالم، لكن المملكة رفضت، واقتصر األمر على فعالية صغيرة متواضذكر 

 صورة معقدة للوضع القائم في عالقات البلدين" وفقا لإلذاعة العبرية.
 11/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 االحتالل يعلن غور الردن منطقة عسكرية مغلقةجيش  .22

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي غور األردن منطقة عسكرية مغلقة  غزة/ آمنة المجدوب: -الناصرة
وذلك تزامنا مع انتهاء عقد استئجار أراضي الباقورة والغمر من األردن حسب اتفاقية السالم "وادي 

 عربة".
اضعتين لسيادة األردن ولكن أُعطيت تم االعتراف بأن المنطقتين خ 1994وبموجب االتفاقية عام 

)إسرائيل( أحكامًا خاصة الستخدام األرض إضافًة إلى السماح للمستوطنين بحرية الوصول إليها 
 واالنتفاع منها مقابل احترام حقوق الملكية الخاصة اإلسرائيلية في منطقة "نهاراييم".

هذا التغير لن يؤثر على المزارعين وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها االلكتروني: إن "
مزارعا إسرائيليا بمواصلة زراعة  31اإلسرائيليين إال في بداية العام القادم، وبموجب االتفاق سيسمح لـ 

 .2020دونم من األراضي في المنطقة حتى مايو/أيار " 1,500نحو 
المستوطنين لزيارتهما  وأغلق جيش االحتالل البوابات المؤدية إلى المنطقتين، بعد السماح لمئات

 آلخر مرة كجزء من "جوالت الوداع" المنظمة.
 10/11/2019فلسطين أون الين، 

 
 دعوة إسرائيلية إلغالق الونروا وتوطين الالجئين الفلسطينيين .23

كاتب إسرائيلي إن "الوقت قد حان إلغالق وكالة غوث وتشغيل قال : عدنان أبو عامر -21عربي
األونروا، ألنها تحولت إلى منظمة معادية إلسرائيل بصورة واضحة، ورغم  -الالجئين الفلسطينيين
من أجل إيجاد حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين خالل سنوات معدودة،  1949أنها حين أقيمت عام 

 التعاون مع الحكومات المحلية، لكنها فشلت في تحقيق مهمتها هذه". وتقديم مساعدات عاجلة لهم ب
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"، أن "األونروا 21وأضاف فرانك موسمار، في مقاله على موقع ميدا اإلسرائيلي، وترجمته "عربي
تحولت إلى منصة معادية إلسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى محطة قوية لتعزيز الرفض 

فلسطينية، ساهمت األونروا في تأبيد الصراع الفلسطيني الفلسطيني، وبدال من حل القضية ال
 اإلسرائيلي". 

وأشار إلى أن "األونروا سعت للتأكيد الدوري على حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وهو ما يعني  
تصفية دولة إسرائيل من خالل التفوق الديموغرافي، واعترضت على أي جهود تبذل إلحالل السالم 

ن كل هذه األسباب توجب إغالق هذه المنظمة الدولية، ونقل المسؤولية عن شؤون الدائم، لذلك فإ
، العاملة لحل قضايا UNHCRالالجئين الفلسطينيين إلى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 الالجئين منذ الحرب العالمية الثانية".
السادات  -ث في معهد بيغنوأكد موسمار، الخبير اإلسرائيلي في الشؤون االقتصادية، والباح 

للدراسات االستراتيجية، أنه "فضال عن القضايا السياسية التي تتطلب إغالق األونروا، فإن هناك 
قضايا فساد بدأت تتسرب حول مسؤولي األونروا، دفعت بحكومات سويسرا وهولندا وبلجيكا لتجميد 

 داخلية". مساعداتها المالية للمنظمة الدولية حتى انتهاء التحقيقات ال
وزعم أن "األونروا تشغل في صفوفها ثالثين ألفا من العاملين إلعانة خمسة ماليين الجئ  

مليون  17ألف عامل فقط، وهي مسؤولة عن إعانة  11فلسطيني، في حين أن المفوضية لديها 
الجئ، فضال عن وجود عدد كبير من العاملين من عناصر حماس، حتى أن بيتر هانسن، المفوض 

أن نشطاء حماس يتبوأون مواقع متقدمة في  CBSام السابق، اعترف في مقابلة تلفزيونية مع قناة الع
 دوائر صنع القرار في نقابات موظفي األونروا". 

ونقل الكاتب عن "الجنرال اإلسرائيلي يوني فوغل، الحاكم العسكري السابق، الباحث في مجال  
روا من أعضاء حماس يمكن أن نتوقع منهم الدفع مكافحة الجماعات المسلحة، أن موظفي األون

 بمصالح المنظمة الدولية إلى األمام في إطار عملهم ضمن قضايا الالجئين".
نهاء عملها في ضوء   وأشار إلى أن "األونروا تواجه جملة من السيناريوهات العديدة، منها اإلغالق وا 

وقف تمويل أنشطتها، ولذلك فان السيناريو القرارات التي اتخذها الرئيس األمريكي دونالد ترامب ب
المرضي لكل األطراف يتمثل بأن يتم توطين جميع الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي 

 يقيمون فيها، وتعتبرهم األونروا الجئين، ويتمتعون بظروف حياة طبيعية". 
شاملة، يتخللها تقديم  وختم بالقول إن "إنهاء عمل األونروا يأتي ضمن إطالق عملية سالم 

تعويضات مالية لالجئين الفلسطينيين بمليارات الدوالرات، بدال من تأبيد الصرع القائم في المنطقة، 
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رغم أن الخاسر األكبر من هذا السيناريو سيكونون كبار موظفي األونروا، الذين يحصلون على 
 مقدرات مالية عالية".

 11/11/2019، "21موقع "عربي 
 

 جنرال إسرائيلي: الجيش غير مستعد لحرب متعددة الجبهات في آن .24
قال جنرال إسرائيلي إن "تعاظم التهديدات المحيطة بإسرائيل تعطي : عدنان أبو عامر -21عربي

إشارات جديدة حول تغير جوهري ونوعي فيها، وليس فقط تغيرا كميا أو عدديا، في ظل ما تحّدث به 
مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي عن تهديدات جديدة 

إسرائيل، تتطلب منها التحضير إلعالن حالة الطوارئ، رغم أن بعض اإلسرائيليين اعتبرها تواجه 
 تصريحات تخويفية ألغراض حزبية شخصية".

"، أن "كل واحد من 21وأضاف غرشون هكوهين، في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي
التقاء جميع هذه التهديدات في قناة واحدة  التهديدات الماثلة المتطورة ليس جديدا على إسرائيل، لكن

بقيادة إيران يجعل من فرضية اندالع معركة جديدة أمرا منطقيا وقائما بقوة، ولم يعد صعبا تخيل 
اندالع معركة متعددة الجبهات من الشمال والجنوب، من الدائرتين القريبة والبعيدة، ما يكشف عن 

 حجم التحدي القائم أمام إسرائيل".
السادات -ر هكوهين، الذي خدم في الجيش اإلسرائيلي أربعين عاما، وهو باحث في مركز بيغنوأشا

للدراسات االستراتيجية بجامعة تل أبيب، إلى أن "القراءة اإلسرائيلية لحالة الضعف المتزايدة للقوة 
دة؛ ألن الحروب األمريكية في الشرق األوسط لعبت دورا كبيرا في زيادة تأثيرات المعركة القادمة الجدي

 سرعان ما تندلع، ودون كابح يستطيع أن يوقفها، فلن تنتهي في الزمن المطلوب لها". 
وأوضح هكوهين، الذي قاد معارك عسكرية ضد مصر وسوريا، وترأس الكليات العسكرية وقيادة 

ا في البيت التجنيد في الجيش اإلسرائيلي، أن "التغير الجوهري ليس فقط في السياسة التي يتم إدارته
نما بصورة أكثر تحديدا في النظر إلى االختالفات التي طرأت على طبيعة ميدان  األبيض، وا 

 المعركة". 
وضرب على ذلك مثاال بالقول إن "هناك ظهورا متزايدا لنوعيات جديدة من األسلحة المتطورة، وباتت 

فوق النوعي للجيش األمريكي، متوفرة أمام كل من يطلبها، ويسعى إلى اقتنائها، ما مس كثيرا بالت
ويؤكد إلسرائيل أننا بتنا في عصر جديد تحولت فيه التكنولوجيا العسكرية ومنظومات التسلح 

 المتطورة أسرع بكثير مما يتم عرضه في األسواق لشراء األسلحة". 
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وأوضح أن "ذلك ظهر واضحا في الهجمات األخيرة ضد منشآت النفط السعودية، بمشاركة صواريخ 
طائرات مسيرة، موجهة عن بعد من قبل التكنولوجيا المتطورة التي يشغلها عقول وأدمغة ذكية، قادرة و 

على التغلب على منظومات التشويش، والوصول لنسبة متقدمة من اإلصابة والدقة، وباتت هذه 
يبها األسلحة من الطائرات المسيرة والصواريخ متاحة بين أيدي الحوثيين في اليمن، من خالل ترك

 بأيد إيرانية وتدريب كوادرها العسكريين". 
مكانيات   وأكد أن "ذلك يعني إلسرائيل أننا بتنا أمام توازن عسكري جديد يزيد من قدرات وا 

المنظومات التسلحية اإليرانية المنتشرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبصورة أو بأخرى يهدد 
ائيل، مع ظهور تهديد آخر أمام إسرائيل يتمثل بانتقال حماس استقرار األردن، الجارة الشرقية إلسر 

 وحزب هللا إلى بنى تنظيمية وعسكرية أكثر دوالنية ونظامية من كونهما تخوضان حرب عصابات". 
وأضاف هكوهين أن "كوخافي قائد الجيش اإلسرائيلي وصف حماس وحزب هللا بأنهما جيوش  

ن كتائب وألوية وفرق ومنظومات إطالق نار، واعتمادهما "إرهابية"، من خالل ما يتوفر لديهما م
على أبحاث متطورة، وحيازة أسلحة ووسائل قتالية متقدمة، يتم إدارتها من خالل منظومات سيطرة 
وتحكم قيادية، فضال عما تملكانه من قذائف صاروخية وطائرات مسيرة بقدرات إصابة واستهداف 

 دقيقة جدا بتدريب إيراني". 
نه "في حال اندالع أي معركة مقبلة، فإن التحدي االستراتيجي أمام إسرائيل سيتمثل بمدى وأكد أ 

قدرتها على حماية جبهتها الداخلية، في ظل قدرة حماس وحزب هللا على نقل الوسائل القتالية داخل 
 إسرائيل، وشن هجمات واسعة النطاق عليها".

وختم بالقول إن "كل ذلك يتطلب من إسرائيل جاهزية واستعدادا أكثر من السابق لمواجهة هذه 
التهديدات النوعية الجديدة، وليس الكمية فقط، من خالل إعادة تنظيم قوات الجيش اإلسرائيلي: 

طلب النظامية واالحتياط، على اعتبار أنه قد ال يكون كافيا لمواجهة حرب متعددة الجبهات، ما يت
منه طرح نظرية قتالية جديدة، تشمل حيازة األسلحة المناسبة، فضال عن استعداد إسرائيل لحالة 

 الطوارئ لمواجهة التهديدات الجدية غير المسبوقة".
 12/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 طينيون سيزيلون السوار ويهجمون عليناجنرال إسرائيلي: الفلس .25

قال جنرال إسرائيلي، إن "حالة الجمود السياسي التي تعيشها الدولة ال : عدنان أبو عامر -21عربي
أبيض قد يتمكن من شق طريق -تحل المشاكل التي تشهدها، لكن بيني غانتس زعيم حزب أزرق
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توحيد المجتمع اإلسرائيلي، الذي تجتاحه أجواء واسعة من االنشقاقات واالختالفات الداخلية جديد ل
 الواسعة".

إن "الوضع في قطاع " 21وأضاف شاي أبيتال في لقاء مطول مع صحيفة معاريف، ترجمته "عربي
غزة نموذج على ذلك، لماذا هذا اإلغالق للقطاع، يجب كسر هذا الحصار وفتح بوابات القطاع نحو 

فتح مشاريع اقتصادية، ال يجب ان توافق حماس على كل مقترح البحر، أو إسرائيل للعمل لدينا، و 
 من جانبنا".

وأوضح أنه "من أجل أي حل مع الفلسطينيين يجب االنسحاب من المناطق الفلسطينية، أنا ال 
أتجاهل الحلول القائمة المطروحة، هناك تجمعات استيطانية كبيرة، وهناك نقاط استيطانية، ما الذي 

م لدى الفلسطينيين سيتحول إلى حالة حرجة، حين ترى شعبا يعاني سيحدث مستقبال، اليأس المتراك
تحت االحتالل، كيف سيكون شعورهم وهم يرون شعبا آخر يدفعهم، يضغطهم، في النهاية ال بد أن 

 ينفجروا".
وتوقع الجنرال اإلسرائيلي أن "يقفز الفلسطينيون إلى الجدران العالية المحيطة بمدن الضفة الغربية، 

إلى إسرائيل بمئات اآلالف، سيزيلون األسوار القائمة بيننا وبينهم، وحينها ماذا سنفعل؟ كم  ويأتون
سنقتل منهم؟ سوف يبقون داخل إسرائيل ويعلنون: نريد حال، ال أقول ذلك انطالقا من خوف، لكن 

 من معرفتي بنفسية البشر".
 10/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 "غالف غزة" مستوطناتجيش االحتالل يجري مناورات تحاكي إخالء إحدى  .26

أجرى جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، مناورة عسكرية شملت إخالء إحدى «: القدس العربي»غزة ـ 
البلدات المتاخمة للحدود الشرقية لقطاع غزة، استخدم فيها قوات برية وجوية، في وقت يستعد فيه 

 «.صفارات اإلنذار»إلجراء اختبار جديد لـ 
الواقعة في منطقة « األحد، ودامت لعدة ساعات، واستهدفت بلدة أشكول يوموبدأت المناورة ظهر 

 الجنوبي، وذلك بالتعاون مع المجلس اإلقليمي للبلدة.« غالف غزة»
ولوحظت خالل المناورة حركة نشطة لقوات األمن اإلسرائيلية، وقال الناطق العسكري إنها تأتي 

 لجهوزية ألي طارئ.ضمن مخطط المناورات السنوي والمعدة للحفاظ على ا
في جيش االحتالل، عملت خالل المناورة على إخالء « فرقة غزة»وذكرت تقارير إسرائيلية أن 

 من السكان، وذلك تحت حماية الدفاع الجوي والبري، على ان ينقل المستوطنون من تلك« أشكول»
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 المنطقة الى مكان آخر بواسطة الحافالت. 
 11/11/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ويدعو نتنياهو إلى الرحيل "إسرائيل"حفيد رابين يحذر من انهيار  .27

اء اإلسرائيلي الراحل، إسحاق حذر يوناتان بن آرتسي، حفيد رئيس الوزر : األناضول -أسامة الغساني
(، من أن إسرائيل تنهار، ودعا رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، إلى 1995: 1922رابين )
 الرحيل.

ن، في الغتيال رابي 24وبثت معظم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مباشرة، األحد، مراسم إحياء الذكرى الـ
 .1995نوفمبر/ تشرين ثاٍن  4

، بعد 1976وملمًحا إلى نتنياهو، قال يوناتان، في كلمة له، إن جده استقال من رئاسة الوزراء، عام 
األمريكية، وهو ما  أن كشفت الصحافة اإلسرائيلية وجود حساب بنكي لزوجته في الواليات المتحدة

 كان ممنوًعا وفًقا للقانون اإلسرائيلي آنذاك.
وأضاف: "على قادة إسرائيل اليوم أن يتعلموا من رابين المسؤولية وتقديمه مصلحة إسرائيل على 

 مصلحته الشخصية".
 10/11/2019، لألنباءاالناضول  وكالة

 

 استطالع: اإلسرائيليون ال يريدون حكومة تدعمها الحزاب العربية .28
أظهر استطالع للرأي ُنشرت نتائجه في اإلذاعة العسكرية للجيش : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

سرائيليين المستطلعة آراؤهم، ال يؤيدون حكومة إسرائيلية مدعومة من من اإل %69اإلسرائيلي، أن 
 القائمة المشتركة لألحزاب العربية. 
من مصوتي قائمة "كاحول لفان"، برئاسة الجنرال بني  %44وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية، فإن 

ئمة المشتركة لألحزاب غانتس، المكّلف حاليًا بتشكيل حكومة إسرائيلية، ال يريدون حكومة تدعمها القا
 العربية.

، أن معظم اإلسرائيليين 13إلى ذلك، أظهر استطالع للرأي العام بثت نتائجه القناة اإلسرائيلية الـ
يعتقدون أنه في حال تعثر تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وتقّرر الذهاب النتخابات ثالثة، بعد 

 17لتاسع من إبريل/نيسان، واألخيرة في معركتي انتخابات خالل العام الحالي، األولى في ا
من  %41سبتمبر/أيلول، فإن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية ذلك )
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أن أفيغدور ليبرمان سيتحمل المسؤولية عن ذلك،  %31المشاركين في االستطالع(، مقابل اعتبار 
 جراء انتخابات ثالثة.فقط إن الجنرال بني غانتس سيتحمل مسؤولية إ %7فيما قال 

أما على صعيد االنتخابات المباشرة لرئيس الحكومة، وفق االقتراح الذي طرحه أخيرًا وزير الداخلية 
أريه درعي، فيتضح أن نتنياهو يتغلب على خصمه الجنرال بني غانتس في انتخابات مباشرة، 

 لغانتس. %37مقابل  %40ويحصل على 
نيابية عامة، فيحصل حزب "كاحول لفان"، برئاسة الجنرال بني غانتس أّما في حال ُأجِريت انتخابات 

 مقعدًا فقط. 34في الكنيست اإلسرائيلي، بينما يحصل "الليكود" على  120مقعدًا من أصل  35على 
وفي حال ُأجِريت االنتخابات، ال تظهر االستطالعات تغييرًا جوهريًا في الخريطة الحزبية، إذ يتضح 

 55مقعدًا )يملك هذا المعسكر اآلن  54يكود" والحريديم بقيادة نتنياهو سيحصل على أن معسكر "الل
مقاعد، في  9مقعدًا( ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" اليمين المتطرف بقيادة أفيغدور ليبرمان على 

مقعدًا، ما يعني  57حين تحصل أحزاب اليسار والوسط والقائمة المشتركة لألحزاب العربية على 
ًا أنه ال يمكن لنتنياهو ومعسكره تشكيل حكومة يمين من دون مشاركة حزب "يسرائيل" بيتينو عملي

 بقيادة أفيغدور ليبرمان.
ويأتي نشر هذه االستطالعات مع تبقي تسعة أيام للمهلة الرسمية الممنوحة للجنرال بني غانتس 

رسميًا بتشكيل حكومة بعد أن يومًا. وكان غانتس تلقى تكليفه  28لتشكيل حكومة جديدة، من أصل 
 فشل نتنياهو في هذه المهمة وأعاد التفويض للرئيس اإلسرائيلي الشهر الماضي.

 11/11/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 

 لي: االتحاد الوروبي خصم وسالم مع الفلسطينيين ليس مهمااستطالع إسرائي .29
دولة اعتبر نصف اإلسرائيليين تقريبا أن االتحاد األوروبي خصم إلسرائيل، وأن روسيا ثاني أكثر 

صديقة إلسرائيل بعد الواليات المتحدة، وعبرت أغلبية كبيرة أن العالقات مع األردن هي كنز 
 إستراتيجي بالنسبة إلسرائيل.

 %27من اإلسرائيليين إنهم ينظرون إلى االتحاد األوروبي على أنه "خصم"، بينما ينظر  %45وقال 
إليه على أنه "صديق"، وفقا الستطالع "مؤشر السياسة الخارجية اإلسرائيلية" السنوي، الذي نشره 

إلسرائيل قد  معهد "ميتافيم". ويرى اإلسرائيليون، حسب المؤشر، أن أهمية الدول األوروبية بالنسبة
إنهم ينظرون إلى فرنسا على أنها الدولة األهم بالنسبة إلسرائيل في العالم،  %17تراجعت. وقال 
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اختاروا مصر كأهم دولة بالنسبة  %16الصين، و %24ألمانيا، و %28بريطانيا، و %26واختار 
 أن روسيا هي الدولة األهم، بعد الواليات المتحدة. %48إلسرائيل. واعتبر 

من اإلسرائيليين أن السالم  %71سب االستطالع، الذي أجري في أيلول/سبتمبر الماضي، رأى وح
قالوا أن هذا السالم أقل أهمية من  %16مع األردن هو "كنز إستراتيجي" بالنسبة إلسرائيل، لكن 

 الماضي.
عدم  عن %40إنهم غير راضين من أداء الحكومة في مجال السياسة الخارجية، وعبر  %60وقال 

غير  %47إنهم راضون من وضع إسرائيل في العالم، و %53رضاهم من هذا األداء. كذلك قال 
 راضين.
من اإلسرائيليين أن السعودية هي أهم دولة ينبغي تطوير عالقات معها، وبعدها مصر  %25واعتبر 

ريكا إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ليس ش %61(. واعتبر %3(، واألردن )19%)
لمفاوضات سالم مع إسرائيل، ويولون أهمية ضئيلة لدفع عملية سالم مع الفلسطينيين. وفي حال 

فلسطينية، فإن الواليات المتحدة هي الوسيط المفضل على  –استئناف عملية سالم إسرائيلية 
 إنه لن يكون باإلمكان منع عدوان على غزة. %32اإلسرائيليين. وقال 

 %50في وزارة الخارجية، في السنوات األخيرة، إن وزارتهم تواجه أزمة، إال أن وفيما يقول مسؤولون 
من الجمهور قالوا إن وضع هذه الوزارة "ليس جيدا أو ليس جيدا جدا" ونسبة مشابهة قالت إن 

 وضعها "جيد أو جيد للغاية".
، لكن ثلث من اإلسرائيليين أن التعاون اإلقليمي مع دول الشرق األوسط ممكن %58واعتبر 

إنه باإلمكان إقامة  %46اإلسرائيليين ال يعتقدون أن ينبغي دفع تعاون مع أية دولة عربية. وقال 
إن  %32عالقات سالم مع دول الخليج من دون تقدم في عملية السالم مع الفلسطينيين، ورأى 

 عالقات سالم كهذه مع دول الخليج يمكن دفعها بعد تقدم مع الفلسطينيين فقط.
من اإلسرائيليين يعتقدون أن  %53يما تتواصل األزمة في العالقات بين إسرائيل وتركيا، إال أن وف

 ينبغي محاولة تحسين العالقات بين الدولتين.
 %36من اإلسرائيليين أن العالقات مع الواليات المتحدة "جيدة أو جيدة للغاية"، وقال  %86ويعتقد 

نالد ترامب أكثر حتى انتخابات الرئاسة األميركية المقبلة. إن على إسرائيل التقرب من الرئيس دو 
 إن على إسرائيل تصحيح األزمة بينها وبين الحزب الديمقراطي. %34وقال 
أنه في حال تولى رئيس كتلة "كاحول الفان"، بيني غانتس، رئاسة الحكومة، فإن  %30ورأى 

إنها  %25على حالها، فيما اعتبر إنها ستبقى  %27عالقات إسرائيل الخارجية ستتضرر، وقال 
 ستتحسن.
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إلى حوض البحر  %21إلى أوروبا، و %27إن إسرائيل تنتمي إلى الشرق األوسط، و %32وقال 
المتوسط. واعتبرت أغلبية اإلسرائيليين أن على المواطنين العرب أن يؤدوا دورا مركزيا أكثر في دفع 

أن القرارات اإلسرائيلية  %50سياسة الخارجية. ويعتقد السالم مع الفلسطينيين، ولكن ليس في بلورة ال
 ينبغي أن تأخذ اليهود في العالم بالحسبان.

 11/11/2019، 48عرب 

 

 وليس التصعيد اسة إسرائيلية ترج ح التفاهم مع حماسدر  .30
 3قالت دراسة إسرائيلية، نشرها معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن هناك قدس: ال

في قطاع غزة اليوم، لكن « حماس»سيناريوهات أمام إسرائيل للتعامل مع الواقع الذي تفرضه حركة 
حدوث تفاهمات. وبحسب الدراسة التي أعدها الباحثان اإلسرائيليان كوبي ميخائيل األقرب هو 

ويوحنان تسوريف، فإن السيناريو األول يتمثل في استمرار الواقع كما هو اآلن، بمعنى ال تصعيد وال 
نما تصعيد يتلوه هدوء. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في حدوث تصعيد عسكري تدريجي  تهدئة، وا 

حماس، وصواًل إلى حرب شاملة. والسيناريو الثالث، هو إبرام تفاهمات مع حماس على نطاق ضد 
 أوسع وأطول.

وخلصت الدراسة إلى أن فرص التفاهمات والتسوية بين إسرائيل وحماس هي األرجح، مشيرة إلى أن 
أن تنتهجه إسرائيل تواجه معضلة جدية إزاء الواقع القائم في قطاع غزة، خاصة السلوك المفترض 

رغم أنها تسعى إلى توفير هدوء أمني هناك، عبر إنجاز تسوية مع »إزاء حركة حماس. وأضافت: 
حماس مقابل التخفيف من حصار القطاع، لكن هذه التسوية تتطلب إبقاء حماس قادرة على حكم 

 «.غزة وضبط الفصائل التي ال تريد االنخراط في هذه التسوية
هذه المؤشرات تطرح السؤال التالي: هل يخدم »وأكد تسوريف، الباحث في المعهد اإلسرائيلي، أن 

وجود شكوك »وأشار إلى «. لطة الفلسطينية إلى القطاع؟ضعف حماس إسرائيل تمهيدًا إلعادة الس
في موافقتها لسببين، أولهما عدم حصول اختراق سياسي تفاوضي مع إسرائيل، وثانيًا إمكانية أن 

وفي السابق «. يفسر الفلسطينيون خطوة السلطة على أنها عادت إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية
لكن حماس أيضًا «. إسقاط حكم حماس وعودتها إلى هناك»بيل رفضت السلطة اقتراحات من هذا الق

 تواجه معضالت، أهمها الجمع بين الحكم ومحاربة إسرائيل.
وقالت الدراسة إن الحركة علمت التحديات التي تواجهها إن أرادت الجمع بين العمل المسلح ضد 

فير احتياجاتهم المعيشية إسرائيل من جهة، واإلمساك بإدارة الحكومة المدنية للفلسطينيين وتو 
واالقتصادية من جهة أخرى. ومن أجل ذلك تسعى حماس إلى فتح عالقات خارجية. وقال ميخائيل، 
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الرئيس السابق لشعبة األبحاث الفلسطينية بوزارة الشؤون االستراتيجية، والمتخصص في شؤون 
جهودًا حثيثة إلنشاء قنوات بعد انتهاء حرب غزة األخيرة، بذلت حماس »الحرب واألمن القومي، إنه 

تواصل مع عدد من العواصم اإلقليمية والدولية لشرح موقفها القائل إنها ال تريد اعترافًا بإسرائيل، 
 لكنها في الوقت ذاته ال ترى مشكلة بإنجاز تفاهمات آنية معها.

ضد حماس بذلك تريد الجمع بين متناقضين: عدم تفريطها في المقاومة المسلحة »وأضاف أن 
نعاش أوضاع الفلسطينيين الذين يحتاجون  إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى تخفيف حصار غزة، وا 
تطوير بناهم التحتية وزيادة إمدادهم بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، ووضع حد لظاهرة البطالة 

 «.من خالل توفير فرص العمل
في قطاع غزة على إسرائيل، من حماس تستعين بتفعيل الضغط الجماهيري الفلسطيني »وتابع: 

خالل المسيرات األسبوعية على الحدود الشرقية للقطاع، لكنها في الوقت ذاته تتريث في إطالق 
وتدعم تقديرات أمنية إسرائيلية هذه الدراسة، باعتبار أن حماس ال تريد «. تصعيد مسلح ضد إسرائيل

نما تبحث عن تحسين  حياة الفلسطينيين اليومية في القطاع. حربًا مع إسرائيل في هذا الوقت، وا 
ولهذا السبب غيرت حماس في السنوات األخيرة ميثاقها، وتخلت عن اإلخوان المسلمين، وفتحت 

 خطوطًا مع مصر.
 10/11/2019الشرق الوسط، لندن، 

 
 استشهاد شاب برصاص االحتالل في مخيم العروب شمال الخليل .31

اإلسرائيلي في مخيم  الخليل: أعلنت وزارة الصحة اليوم االثنين، استشهاد شاب برصاص االحتالل
عاما(،  22العروب شمال الخليل. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن الشهيد عمر هيثم البدوي )

أصيب بالرصاص الحي في الصدر، ونقل بحالة حرجة للغاية إلى المستشفى األهلي بمدينة الخليل 
 حيث ارتقى شهيدًا.

مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم عقب  وكان عشرات المواطنين أصيبوا بحاالت اختناق خالل
 مسيرة طالبية في ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

 11/11/2019وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 اعتقاالت وقطع أشجار زيتون بالضفة ومستوطنون يستأنفون اقتحامات القصى .32
رائيلي، اليوم األحد، أربعة فلسطينيين من مناطق عتقلت قوات االحتالل اإلس: ا سامر خويرةرام هللا ــ 

متفرقة بالضفة بما فيها ضواحي القدس المحتلة، بينما أصيب العشرات من سكان بلدة العيسوية 
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شمال شرق القدس المحتلة وسط الضفة الغربية، الليلة، باالختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل 
حتالل عليهم بوحشية، كما قطع مستوطنون، فجر للدموع، ورضوض وجروح بعد اعتداء قوات اال

اليوم األحد، نحو ستين شجرة زيتون من أراضي قرية الساوية جنوب نابلس شمال الضفة، فيما 
 استأنف مستوطنون اقتحاماتهم لباحات المسجد األقصى المبارك منذ صباح اليوم.

رة جديدة ارتكبها المستوطنون بحق بدوره، أكد رئيس مجلس قروي "الساوية"، مراد أبو راس، أن "مجز 
الزيتون الفلسطيني"، حيث اكتشف مزارعون فلسطينيون أن نحو ستين شجرة زيتون في منطقة "حرايق 

 ريان" غرب القرية تعرضت للقطع باستخدام "منشار كهربائي".
بحماية في سياق آخر، واصل المستوطنون اليوم األحد، اقتحاماتهم لباحات المسجد األقصى المبارك 

من قوات االحتالل اإلسرائيلي، ضمن االقتحامات اليومية للمستوطنين والتي تتم بالقوة على فترتين 
 صباحية وبعد الظهيرة.

 10/11/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 دونما  من الراضي الفلسطينية 6,850: االحتالل يصادر "مركز القدس" .33
إخطارًا تبلغ فيها الفلسطينيين بأوامر  51تل أبيب: أقدمت حكومة بنيامين نتنياهو على تسليم 

الحقوقي، « مركز القدس»مصادرة أراٍض محتلة يملكونها في أنحاء شتى من الضفة الغربية. وحسب 
دونمًا  850آالف و  6الذي يتابع االنتهاكات اإلسرائيلية، فإن تلك األوامر شملت مصادرة ما مساحته 

 من األراضي الفلسطينية.
واتضح من هذه األوامر، التي وزعت في األسبوع األخير، أنها تستند إلى قرارات قديمة لمصادرة 

يهود أولمرت في السنوات ما بين   2006و   2002األرض كانت قد أصدرتها حكومتا آرييل شارون وا 
ع من جدار الفصل العنصري، أو تعديل لكن تطبيقها تجمد. والهدف من المصادرة هو إقامة مقاط

مسارات قائمة من الجدار، أو توسيع مستوطنات، أو توسيع طرقات خاصة بالمستوطنين. وبسبب 
طول المدة ما بين إصدارها وتطبيقها، لم يعد هناك مجال لالعتراض القانوني عليها في القضاء. 

أراض إضافية لم تكن مشمولة وتبّين من فحص األوامر أن بعضًا منها اشتمل على مصادرة 
 باألوامر األصلية التي صدرت قبل سنوات.

ومن دراسة معمقة لألوامر، يتضح أن حكومة إسرائيل، التي كانت قد زعمت أن هدف المصادرة هو 
توفير األمن لإلسرائيليين، تنوي إقامة منطقة صناعية جديدة في قضاء بيت لحم، لخدمة مجمع 

باإلضافة إلى شق طرق لربط مستوطنات التجمع بعضها ببعض. ، «غوش عتصيون»مستوطنات 
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وفي منطقتي حزما وعناتا، شرق مدينة القدس، ستستخدم األراضي المصادرة إلقامة طرق جديدة 
 للمستوطنين.

وقد فوجئ أصحاب األراضي الفلسطينيون بهذه األوامر، التي تمنعهم من دخولها ألي غرض، حتى 
وها جزءًا من الخطة التي كان نتنياهو قد أعلنها قبيل االنتخابات بغرض لو كان رعي الماشية، وعدّ 

توسيع المستوطنات وتعزيز قدراتها، والتي، مثل أي تطوير للمستوطنات اليهودية، تتم على حساب 
 المواطنين الفلسطينيين، أصحاب األرض وأبناء البلد.

 12/11/2019الشرق الوسط، لندن، 
 

 من الراضي لصالح "الجدار المني" االحتالل يصادر مزيدا   .34
في الضفة « هجمة استيطانية مسعورة»رام هللا: سلط تقرير فلسطيني رسمي الضوء على ما سماه 

« المسار األمني»الغربية المحتلة، طالت مساحات واسعة من األراضي، وذلك لصالح ما يعرف بـ
راضي ضمن المناطق المصنفة لجدار الفصل العنصري، ومناطق نفوذ مستوطنات، وتقع هذه األ

 «.ج»
التابع لمنظمة التحرير « المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان»وجاء في تقرير لـ

دونمًا من أراضي الضفة،  2,522الفلسطينية، أن سلطات االحتالل استولت هذا األسبوع على 
لخليل تقع ضمن حدود الظاهرية في دونمًا من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب ا 129شملت: 

( في موقع الشيخ 6( في موقع وادي الخليل، وضمن حدود السموع في الحوض رقم )4الحوض رقم )
دونمًا من أراضي قرية صوريف شمال غربي الخليل، تحديدًا في خلة أبو  243عتين خربة عتين، و

دونمًا من أراضي بيت  150، ونحو «بيت عاين»غنيم، والمنصرة، وعين الحمام القريبة من مستوطنة 
دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم، وهي الخور ووادي   2,000لقيا غرب رام هللا، و

بيت »الخنزير، والحيلة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية، وصواًل إلى مستوطنة 
حزما شرق القدس، وهي األراضي الواقعة دونم من أراضي الفلسطينيين في بلدة  500، ونحو «عاين

المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وتقع ضمن أحواض البلدة المجاورة « ادم»بمحاذاة مستوطنة 
 لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام.

دونمًا من أراضي قرية بيت دقو، شمال غربي  66وأخطرت سلطات االحتالل أيضًا باالستيالء على 
دونمًا من أراضي المواطنين في بلدة  190وجددت أخطارها باالستيالء على نحو القدس المحتلة، 

عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، مسجلة ضمن سجالت أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها ألهالي 
لى الجنوب من مدينة نابلس، تم االستيالء  عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك ألغراض عسكرية. وا 
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( 3(، وحوض رقم )4مًا من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما من حوض رقم )دون 124على 
 من أراضي قرية دوما.

كما يتضمن قرار االستيالء تعديل حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات االحتالل، واستولت 
دونمًا من األراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، بهدف  36بموجبها على 

المقامة على أراضي طوباس، وأصدرت أمرًا « مسكيوت»ة الوحدات االستيطانية في مستوطنة توسع
دونمًا من أراضي بلدة فقوعة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بين  60عسكريًا باالستيالء على 

 بلدتي جلبون وفقوعة شرق جنين.
بؤرة. ويعيش في الضفة  119و مستوطنة كبيرة 150مستوطنة؛ منها  413ويوجد في الضفة الغربية 

 ألف مستوطن إسرائيلي. 600الغربية نحو 
 10/11/2019الشرق الوسط، لندن، 

 
 أسيرا  فلسطينيا  محررا  يضربون عن الطعام للمطالبة باستعادة رواتبهم المقطوعة 14الريماوي:  .35

الطعام والدواء، أسيًرا فلسطينًيا محرًرا خوض إضراب عن  14رام هللا ــ محمود السعدي: يبدأ 
عاًما من قبل السلطة الفلسطينية، ويتوقع  12األربعاء، للمطالبة باستعادة رواتبهم المقطوعة منذ 

 انضمام عدد من األسرى داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، المقطوعة رواتبهم إلى اإلضراب.
"العربي الجديد"، على وقال الناطق باسم األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم عالء الريماوي، لـ

هامش وقفة في رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة، لإلعالن عن اإلضراب، اليوم السبت، إّن 
أسرى محررين آخرين  3"سبعة أسرى محررين سيبدأون األربعاء، إضرابًا عن الطعام، وسيضرب 
رواتبهم، سيضربون يوم  عن الدواء"، مشيرًا إلى أّن "مجموعة أخرى من األسرى المحررين المقطوعة

أطفال من أبناء األسرى إلى اإلضراب عن الطعام دعمًا آلبائهم يوم  5الخميس عن الماء، وسينضم 
 الجمعة".

وأكد الريماوي أّن "الرسائل التي توضح قضية األسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم وصلت إلى 
ألمنية، ولم يصلنا رد، بل إّن بعض الجميع، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى األجهزة ا

 الجهات ردت بشكل سلبي".
 9/11/2019العربي الجديد، لندن، 
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 السرى اإلداريون الثالثة يواصلون "معركة المعاء الخاوية"  .36
ال يزال األسرى الفلسطينيون الثالثة المحتجون على اعتقالهم اإلداري «: القدس العربي»غزة ـ 

، رغم تردي أوضاعهم الصحية بشكل خطير جدا، خاصة وأن «الخاويةاألمعاء »يواصلون معركة 
 ، بينما تواصل سلطات االحتالل تجاهل مطالبهم.110أقدمهم في اإلضراب دخل يومه الـ 

وبشكل عام يعاني األسرى المضربون من أوضاع صحية خطيرة، أبرزها أوجاع شديدة في كافة 
لعصارة المعدة يصاحبها خروج للدم، وضعف في  أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وتقيؤ

الرؤية، وفقدان للوعي بشكل متكرر، باإلضافة إلى تغير يصيب لون الجسد، وهبوط في دقات 
 القلب.

يذكر أن سلطات االحتالل تفرض إجراءات تنكيلية على األسرى المضربين عن الطعام، وتتصاعد 
ي زنازين ال تصلح للعيش اآلدمي، وحرمانهم من مع طول مدة اإلضراب، ال سيما استمرار عزلهم ف

زيارة العائلة، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، عدا عن جملة من اإلجراءات التي ينفذها 
السجانون على مدار الساعة بحقهم، منها االستفزازات والضغط النفسي والتفتيش اليومي للزنازين، 

 «.معركة األمعاء الخاوية»يهم عن وذلك في محاولة مستمرة لكسر إرادتهم، وثن
 11/11/2019القدس العربي، لندن، 

 
 هيئات دينية: القطار الهوائي اإلسرائيلي في القدس "عبث خطير" .37

قال مجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية ”: القدس العربي“ –الناصرة 
العليا، ودار اإلفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة أوقاف القدس وشؤون الـمسجد األقصى 

ت التهويد الـمبارك، في بيان مشترك اليوم، إن مدينة القدس تشهد عواصف متالحقة من حمال
 الـمنهجية والتي أوصلت المدينة إلى نكبة حضارية جغرافية تاريخية إنسانية لم يعرف مثلها بالتاريخ.

وأوضح البيان أن سياسات االحتالل ومخططاته التي تحيط بالـمسجد األقصى الـمبارك أضحت عبئًا 
مشهد الـمعماري والحضاري وأمرًا واقعًا يراد منها ومن خاللها فرض رواية غريبة ودخيلة على الـ

لـمدينة القدس، ومن خالل الحفريات واألنفاق والبؤر االستيطانية، والـمسارات التوراتية، والحدائق 
التلمودية، لتتوج سلسلة هذه االختراقات واالنتهاكات بمصادقة حكومة االحتالل لـمسار القطار 

 على مشارف الـمسجد األقصى الـمبارك. الهوائي )التلفريك( والذي تعتزم بلدية االحتالل إقامته
كما أوضح أن هذا المشروع سيكشف ساحات الحرم القدسي الشريف بشكل خطير وغير مسبوق، 
انطالقًا من جبل الزيتون حتى أسوار الـمسجد الجنوبية، ناهيك عن مجموعة األعمدة الخرسانية 

مية على امتداد مساره الـمفترض. وتستنكر والفوالذية التي ستنتهك األراضي الوقفية الـمسيحية واإلسال
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الهيئات اإلسالمية في مدينة القدس هذا العبث الخطير من قبل سلطات االحتالل، محّملين إياها كل 
التبعات القانونية واألمنية الخطيرة التي تحدق بالـمسجد األقصى نتيجة هذا االستهتار المتنافي مع 

ي أّكدت على بطالن كل إجراء وتغيير تفرضه قوة احتالل مهما كافة القوانين واألحكام الدولية الت
 كانت أهدافه ومسوغاته.

 11/11/2019القدس العربي، لندن، 
 

 : صفقة العصر مشروع تصفية للقضية الفلسطينيةتمر السنوي لصندوق القدس بواشنطنالمؤ  .38
المركز  -لقدس تحت عنوان "صفقة العصر مشروع لتصفية القضية الفلسطينية"، عقد "صندوق ا

الفلسطيني" في واشنطن مؤتمره السنوي، الجمعة، بحضور جمع من أفراد الجالية الفلسطينية 
والعربية، وعدد من األنصار واألساتذة الجامعيين والصحافيين والناشطين األميركيين واليهود المؤيدين 

ضوع الالجئين وحق العودة لحل الدولتين. وقد توزعت الندوات والكلمات على محاور عدة، تناولت مو 
والسياسات األميركية واإلسرائيلية، بخصوص المفاوضات وحّل الدولتين، إضافة إلى حركة مقاطعة 
البضائع اإلسرائيلية المصنعة في المستوطنات، واإلهمال اإلعالمي الذي يتولى دور التعتيم على 

 الممارسات والتعديات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة.
 9/11/2019ي الجديد، لندن، العرب

 
 يعلن السيادة الردنية على أراضي الباقورة والغمرعبد هللا الثاني في خطاب العرش:  .39

افتتاح الدورة  في أعلن العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني في خطاب العرش: عّمان، وكاالت
العادية الرابعة واألخيرة للبرلمان الحالي، فرض األردن السيادة الكاملة على كل شبر في أراضي 

مضي األردن بثبات في كما أكد  في االنتفاع. "إسرائيل"الباقورة والغمر، وانتهاء العمل باتفاقية حق 
مستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ مواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم إقامة الدولة ال

 وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات. 1967حزيران عام 
 2019/11/11، الخليج، الشارقة

 
 بعد إعالن السيادة الردنية عليها الباقورةفي  الملك الردني وولي عهده .40

اإلثنين، بزيارة منطقة الباقورة قام ملك األردن عبد هللا الثاني وولي عهده، : بوابة الشرق -الدوحة 
 ًا، سبقضخم اً أمني اً إن موكب ،وقالت روسيا اليوم شمالي المملكة، عقب إعالنه فرض السيادة عليها.
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 .وصولهما للمنطقة على متن مروحية عسكرية 
 2019/11/11، الشرق، الدوحة

 
 في الباقورة يمتلكها إسرائيليون ترفض عرضا  بشراء الردن أراضي "إسرائيل": الصفدي .41

قال وزير الخارجية اأُلردني أيمن الصفدي، إن األردن عرض شراء : منير عبد الرحمن -عمان
أن "األردن سيحترم أي . مضيفًا رفضت "إسرائيل" أراٍض يمتلكها إسرائيليون في الباقورة، لكن

رات من التزامات عليه مثل السماح لمزارعي الغمر بجني محصولهم لمرة واحدة من خالل تأشي
أكد أنه ال توجد في حين   أشهر". 4األردن"، موضحًا أن "هذا األمر قد يستمر من شهرين إلى 

 ملكيات خاصة إسرائيلية في الغمر، وكلها أراٍض تعود ملكيتها لخزينة الدولة األردنية.
  2019/11/11، القدس، القدس

 
 ستكون خالل أيامردني إلى تل أبيب : عودة السفير ال  الخارجية الردنية .42

اكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان عودة السفير االردني إلى سفارة األردن لدى 
 ن اسباب استدعائه انتهت.ألتل أبيب ستكون خالل أيام قد يكون غدا أو بعد غد، 

 2019/11/11، الدستور، عم ان
 

 ومرعي اللبديالسيرين سبب إطالق سراح يكشف كاتب إسرائيلي  .43
إن "انتهاء أزمة هبة اللبدي ، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" ،قال جاكي خوجي: عدنان أبو عامر

وعبد الرحمن مرعي سبقها اتفاق أمني إسرائيلي أردني، بشأن استكمال التحقيقات األردنية معهما بعد 
ات ضد إسرائيل كما عودتهما للمملكة، ألنهما تم تجنيدهما من قبل حماس وحزب هللا لتنفيذ عملي

رئيس الشاباك اإلسرائيلي إلى أن وأشار  نائب وزير الحرب اإلسرائيلي". رجاء على لسان آفي ديخت
 من نظرائه األردنيين بتبادل المعلومات الخاصة باالثنين. على تعهدحصل 

 2019/11/10، "21موقع "عربي 
 

 "أسيرة محررة"برلماني أردني ُيطالب بالده بعدم االنصياع لضغوطات أمريكية لتسليم  .44
)األناضول(: وسط تقارير تتحدث عن توتر بين واشنطن وعمان؛ لرفض تسليم األسيرة  -عمان

طالب رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب األردني،  ،المحررة أحالم التميمي للسلطات األمريكية
محكمة التمييز علمًا أن  ، حكومة بالده بعدم االنصياع ألي ضغوطات أمريكية.يحيى السعود
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رفض طلب واشنطن تسليم  على قرار ،2017 مارس/ قد صادقت أواخر آذاركانت األردنية، 
 .2001 التورط في هجوم أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين في العام بتهمةالتميمي، 

 2019/11/10، القدس العربي، لندن
 

 مهاتير محمد: علينا كسب العالم لوقف إرهاب اإلسرائيليين في فلسطين .45
نظمه "معهد التفاهم اإلسالمي" مؤتمر في  أكد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، وكاالت:

على أهمية كسب المسلمين للعالم بصفهم، من أجل وقف اإلرهاب الذي  ،بالعاصمة كوااللمبور
ولفت إلى أّن العالم اإلسالمي فقد  سه )االحتالل اإلسرائيلي( بحق المسلمين في فلسطين.يمار 

 التركيز على أهدافه بسبب انشقاقه إلى مذاهب كثيرة، استفاد منها أعداؤه.
 2019/11/11، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 إسرائيلية تشجيعية بعروضالسياحة إلى دبي  ترويج .46

، أن الشركات السياحية في تل أبيب شرعت في 13كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية : صالح النعامي
وقد حرصت القناة  تقديم رزم عروض لتشجيع السياح اإلسرائيليين على التوجه إلى اإلمارات.

اإلسرائيلية على لفت أنظار اإلسرائيليين إلى الفندق الذي قام الموساد فيه بتصفية القيادي في حركة 
لمرور في تجربة عناصر تروج لفكرة احمود المبحوح، مشيرة إلى أن شركات السياحة حماس م

وأشارت إلى أنه حسب تقدير مجلس األمن القومي  .، كإغراء سياحيالموساد الذين أقاموا في الفندق
 اإلسرائيلي، فإن دبي تعتبر أكثر أمانا للسياح من شبه جزيرة سيناء.

 2019/11/11، العربي الجديد، لندن
 

  كية إسرائيلية لتغيير تعريف الالجئيوسط مساع أمر " الونروا"نقاش أممي لتجديد والية  .47
بدأت مشاورات الدول األعضاء في األمم المتحدة، حول تجديد والية  :نادية سعد الدين –عمان 

وسط  . وذلكوكالة األونروا، وصواًل للتصويت النهائي المنتظر، الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل
سرائيلية للمساس بتعريف الالجئ الفلسطيني وبالتفويض األممي للوكالة.يمساع أمر   كية وا 

 2019/11/11، الغد، عم ان
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 تسجيل الراضي وخدمات الملكية للفلسطينييندعم لمنحة من البنك الدولي  .48
رام هللا: أعلن البنك الدولي، أمس، انه وقَّع مع السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية منحة جديدة بقيمة 

 نإذ أ مليون دوالر لتحسين إجراءات تسجيل األراضي والخدمات المتصلة بالملكية للفلسطينيين. 406
الحصول على األراضي والعقارات في األراضي الفلسطينية هو أحد المعوقات العديدة للنمو 

 االقتصادي.
 2019/11/12، اليام، رام هللا

 
 في فلسطينإلى إلغاء ترحيل مدير هيومن رايتس ووتش  "إسرائيل"االتحاد الوروبي يدعو  .49

إلى إلغاء قرارها بشأن عدم تجديد تأشيرة  ةاإلسرائيليحكومة القنا: دعا االتحاد األوروبي،  -بروكسل 
أنشطة لحركة ، بعد اتهامه بدعم عمر شاكر ،مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطينعمل 

للشؤون ، وأكدت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا لالتحاد ."إسرائيل"المقاطعة ضد 
على أن دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان "جزء ال يتجزأ من سياسة  الخارجية والسياسة األمنية،

 االتحاد األوروبي".
 2019/11/11، الشرق، الدوحة

 
 ما سر مرونة "حماس"؟ .50

 هاني المصري
مع استبعادي إلمكانية إجراء االنتخابات، إال أنني توقعت أن المخاطر المتزايدة الستمرار الوضع 
الراهن كما هو، وسياسة المناورات، واللوم المتبادل، من خالل محاولة كل طرف تحميل الطرف 

طرفي  اآلخر المسؤولية عن وقوع االنقسام واستمراره وعدم إجراء االنتخابات؛ ستؤدي إلى انزالق
االنقسام إلى عقد انتخابات ال يريدانها ، وهذا ما بدأ يحصل فعاًل، فالمزحة صارت جدية، وبدأت 

 عجلة االنتخابات بالدوران.
إن تصريحات إسماعيل هنية حول وجود توافق وطني إلجراء االنتخابات، وأن حركة حماس قدمت 

شكل االنتخابات "رافعة للمشروع الوطني التنازالت "كرمال الوطن" مع بقاء بعض المتطلبات، بحيث ت
ولتوفير عناصر القوة والصمود للشعب الفلسطيني، ومخرًجا للمأزق الراهن، ومدخاًل لتحقيق 

 المصالحة"؛ بحاجة إلى وقفة ومحاولة للتفسير، فماذا وراء مرونة "حماس"؟
الوطني، وعملًيا  لقد وافقت "حماس" في جولة حّنا ناصر السابقة على تأجيل انتخابات المجلس

تنازلت عن تشكيل حكومة وفاق وطني أو حتى تعديل حكومة محمد اشتية حتى تشرف على 
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االنتخابات، ولم تجعل شرعنة الموظفين الذين عينتهم وصرف رواتبهم خًطا أحمر، وكذا األمر فيما 
 يتعلق بعدم اإلصرار على رفع العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة.

مؤخًرا على القفز عن مبادرة الفصائل الثمانية التي أيدتها دون تحفظ )مع أنها تعاني من  ووافقت
خلل جوهري يتمثل في عدم مطالبتها "حماس" بإنهاء سيطرتها االنفرادية على قطاع غزة(، وعلى 

ثة عدم تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية، على أن تجرى بالتتابع بفاصل زمني ال يزيد عن ثال
أشهر متجاوزة قانون االنتخابات، ووفًقا للتمثيل النسبي الكامل. كما تراجعت عن عقد االجتماع 
القيادي قبل المرسوم الرئاسي؛ أي أنها وافقت، أو على وشك الموافقة على رسالة الرئيس محمود 

 عباس التي حملها ناصر، والتي تتضمن خارطة طريق إلجراء االنتخابات.
حركة فتح على رفض "حماس" لكي ُيقلعوا عن إجراء االنتخابات، أو عقدها من دون راهن الرئيس و 

 "حماس"، لكنها فاجأتهم بأنها جاهزة. ولفهم ما يجري ال بد من العودة قلياًل إلى الوراء.
أعطت "حماس" منذ االنقسام األولوية المطلقة الستمرار سيطرتها على قطاع غزة، لذا طالبت 

ة التحرير عبر عقد وتفعيل اإلطار القيادي للمنظمة مع استمرار تحكمها بالقطاع، بالدخول إلى منظم
على تمكين  2017وعندما رفض الرئيس بدعم من حركة فتح، وافقت "حماس" في اتفاق القاهرة العام 

حكومة رامي الحمد هللا، مع أنها لم تعد حكومة وفاق، مقابل دفع رواتب موظفيها المدنيين 
أو أقسام منهم، وذلك يعني احتفاظ "حماس" بمصادر السلطة في غزة وسالح المقاومة، والعسكريين 

ما يجعل الحكومة مجرد طربوش، وهذا ما وّضحه قول هنية بأن "حماس" عندما حلت اللجنة 
 اإلدارية تنازلت عن الحكومة ولم تتنازل عن الحكم .

، 2011كما سبق أن وافقت "حماس" على التخلي عن رئاسة الحكومة كما نص اتفاق القاهرة العام 
مع أنه  -الذي يعتبر حًقا لها بحكم فوزها باألغلبية في المجلس التشريعي، وتنازلت عما طالبت به 

تشكيل عن تالزم نسبي بين تشكيل الحكومة وتفعيل المجلس التشريعي، وعن  -وارد في االتفاقات 
، ثم 2012حكومة وحدة وطنية، ووافقت على تشكيلها برئاسة الرئيس وفق إعالن الدوحة العام 

تغاضت عن تكليف شخصية مقربة منه لرئاسة حكومة وفاق وطني وفق إعالن الشاطئ العام 
، رغم أنها لم تكن وفاقية تماًما وُعّدلت أكثر من مرة. وتغاضت عن عقد المجلَسْين المركزي 2014

والوطني بصورة انفرادية، وتشكيل المحكمة الدستورية، وحل المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة 
 فتحاوية برئاسة محمد اشتية.

واألهم من كل ما تقدم، موافقة "حماس" على االحتكام إلى الشعب قبل إنهاء االنقسام، ومن دون 
 رزمة شاملة تضمن أن تصبح شريكة كاملة في السلطة والمنظمة.
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تي تنازالت "حماس" متناسبة مع تراجع عمقها الطبيعي، كما ظهر في تفكيك تحالفها مع إيران تأ
وسوريا وحزب هللا في فترة موجة الربيع العربي بحكم كونها فرًعا لإلخوان المسلمين وفق ميثاق العام 

باط ، وأنهت فيما بعد هذا االرتباط العضوي لصالح التمسك ببعد فكري إسالمي دون ارت1988
 .2017عضوي باإلخوان المسلمين كما جاء في وثيقتها السياسية التي أعلنتها في أيار 

أي تالزمت تنازالت "حماس" مع هبوط وسقوط اإلخوان المسلمين، خصوًصا في مصر، ومع بيئة 
قليمية ودولية غير مناسبة، وفي ظل تبوء قيادة جديدة أكثر عملّية وأقل إخوانية، وتعّمق مع  عربية وا 
اتضاح أن هدفها في التوصل إلى معادلة رفع الحصار مقابل هدنة طويلة األمد ما يزال دونه فرط 
القتات، ما يرفع في ظل استمرار المعاناة اإلنسانية الهائلة من احتمال حصول انفجار شعبي ضدها 

فعلى أكبر من حراك "بدنا نعيش"، ويزيد من احتمال وقوع مواجهة عسكرية في وقت غير مناسب. 
الرغم من أنها قادرة على تدفيع العدو ثمًنا ألي عدوان أو إعادة اجتياح القطاع إال أنها تحسب 
حساب القوة التدميرية الهائلة التي يملكها جيش االحتالل. ومن خالل االنتخابات يمكن تفادي أو 

 تأخير مثل هذه االحتماالت.
على المتغيرات الجارية في المنطقة واإلقليم  وفي المقابل، يمكن أن تُفسر مرونة "حماس" برهانها

 والعالم، التي تعتقد محّقة أنها ستتغير لصالحها، ويمكن أن تغّير الوضع خالل سنوات قليلة.
 الخالصة:

أبدت "حماس" مرونة كبيرة، ألنها تدرك أن مخاطر استمرار الوضع الراهن أكبر من مخاطر إجراء 
لرئيس عباس. ويشجعها على ذلك أن احتمالية إجراء انتخابات، حتى لو كانت وفق رؤية ا

. فال تزال هناك العقبة اإلسرائيلية المتعلقة بعدم السماح %50االنتخابات ال تتجاوز حتى اآلن 
بإجراء االنتخابات بالقدس، والتدخل الواسع في كل مراحل االنتخابات ومصادرة نتائجها إذا لم تأت 

ة، التي تتحقق باستمرار سلطة الحكم الذاتي، ومنحها الشرعية وفق ما يحقق المصالح اإلسرائيلي
الشعبية، وما يعنيه ذلك من قطع الطريق، أو بالحد األدنى إضعاف الخيارات والبدائل األخرى، مثل 
حل السلطة وتداعياته، وتبني الدولة الواحدة، وتنفيذ القرارات المتخذة في المجلسين المركزي والوطني 

ر في العالقة مع االحتالل، ووقف التنسيق األمني والتبعية االقتصادية، وتعليق حول إعادة النظ
 االعتراف بإسرائيل، إلى جانب عقبة االلتزام باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل.

ويعزز من مرونة "حماس" أنها بعد االنتخابات ستلقي مسؤولية قطاع غزة عن ظهرها، وتلقيه على 
 تتشكل بعد االنتخابات.الحكومة التي تأمل أن 

ذا جرت االنتخابات، تراهن "حماس" على أن مأزق خصمها حركة فتح ال يقل بل يزيد عن مأزقها،  وا 
فبرنامجها فشل ولم تطرح بدياًل منه، بل لديها أمل يائس بإعادة إنتاجه، والتنافس إلى حد الصراع 
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على الخالفة، وعلى قائمة فتح ومن  بين أجنحتها المختلفة حول المناصب والمراكز والنفوذ، وكذلك
تضم، ما يمكن جًدا أن يؤدي إلى خوض "فتح" لالنتخابات بقائمتين، أو ثالث، أو حتى خمس قوائم. 
وال ُيخفى على أحد، أن "حماس" رغم أنها تنظيم مركزي منضبط تعاني من خالفات واضحة وعلنية 

 حول إجراء االنتخابات.
ات رغم كل ما سبق، فهي تعتقد أن خسارتها لن تكون فادحة، بل أما إذا خسرت "حماس" االنتخاب

ستشكل وحدها أو مع حلفاء فائزين محتملين أغلبية، أو تكون رأًسا برأس مع "فتح" وحلفائها، أو أقلية 
كبيرة، ما يعطيها شرعية، بحيث يصبح لدينا بعد االنتخابات سلطتان "شرعيتان"، وذلك، طبًعا، إذا 

من دون إنهاء االنقسام تحت مظلة وفاق وطني مسبق أو متزامن مع إجراء جرت االنتخابات 
االنتخابات، بحيث يشمل االتفاق على األقل سالح المقاومة، والموظفين المدنيين واألمنيين الذين 

 عينتهم "حماس"، والمستنكفين، وضمان احترام نتائج االنتخابات.
ذا فازت "فتح" من دون شراكة وطنية لن تستط يع أن تحكم غزة، ألن "حماس" تتحكم بكل شيء، وا 

ذا فازت "حماس" فلن تستطيع أن تحكم الضفة حتى لو وافق الرئيس و"فتح"، فاالحتالل لها  وا 
 بالمرصاد.

على "حماس" أن تستعد لتقديم تنازالت جديدة تتعلق بتشكيل محكمة االنتخابات، وتمرير خوض 
اإلنسان واالعتقاالت لناشطيها من السلطة واالحتالل، االنتخابات في ظل القمع وانتهاكات حقوق 

ومطالبة بقبول نصيحة السفير القطري محمد العمادي بأخذ العبرة من االنتخابات السابقة، و"عدم 
 خوض االنتخابات برموزها وبذوي اللحى" حتى ال يتعرضوا لالعتقال.

لها الحد األدنى من الحرية  وهذا دليل آخر على أن االنتخابات من دون وفاق وطني ال يتوفر
ذا استجابت "حماس" للنصيحة، وهي قد تستجيب لها، سترسل رسالة إلى  والنزاهة واحترام نتائجها، وا 
الناخب أنها ليست البديل المناسب في هذه المرحلة على األقل، ما يؤثر على فرص فوزها. ويضاف 

ا عن خصمها، وأنها غّلبت االحتفاظ إلى ذلك أن النموذج الذي قدمته في الحكم ال يختلف كثيرً 
 بالسلطة على كل شيء آخر، وهذا كله ستدفع ثمنه في صندوق االقتراع.

قلنا وال نزال نؤكد أن وحدة المؤسسات والوفاق، وتوحيد الرؤية واإلستراتيجية في ظل الحفاظ على 
فال يمكن وضع العربة أمام  التعددية، واعتماد الديمقراطية التوافقية؛ هي المدخل إلجراء االنتخابات.

الحصان وتوقع السير في االتجاه الصحيح. فاالرتجالية والتجريبية على طريقة "يا رب تصيب" أو 
 "قد تصيب" ليست خياًرا يمكن الدفاع عنه، بل هي نوع من التالعب بمصير الشعب والقضية.

يح من خالل توظيف ال يزال هناك بصيص أمل ألن تكون االنتخابات خطوة في االتجاه الصح
عادة بناء  الوقت المتبقي إلى حين إجرائها، يجعلها جزًءا من رزمة شاملة تؤدي إلى إنهاء االنقسام وا 
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مؤسسات المنظمة لتضم الجميع، وا عادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها 
ستراتيجية جديدة تستند إ لى القواسم المشتركة. وهذا احتمال وعالقتها بالمنظمة، ضمن رؤية شاملة وا 

 ضعيف، لكن ال يمكن استبعاده كلًيا.
 12/11/2019المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات االستراتيجية، 

 
 هنا جاهزون، وهناك مستعدون، والناس زاهدون .51

 د.فايز أبو شمالة
سي إلجراء االنتخابات، التنظيمات الفلسطينية تطالب بعقد لقاء بين الفصائل يسبق المرسوم الرئا

وحركة فتح تدعو إلى اللقاء الفصائلي بعد صدور المرسوم الرئاسي، والذريعة في ذلك مرجعها 
االحتكام إلى صندوق االنتخابات كمدخل لحل الخالفات، في حين ترى الفصائل أن حل اإلشكاالت 

تعيق إجراء االنتخابات،  وتجاوز الخالفات أسبق من المرسوم الرئاسي، وهذه نقطة خالف جوهرية قد
 إضافة إلى النقاط الثالث اآلتية:

أواًل: القدس، فال )إسرائيل( ستسمح بأن تجرى االنتخابات في القدس، وال فصيل فلسطيني له كرامة 
وطنية يقبل بأن تجرى االنتخابات دون القدس، فاالنتخابات بال قدس بيع رخيص للمقدسات مقابل 

 اء انتخابات هزيلة وهزلية.موافقة )إسرائيل( على إجر 
ثانيًا: الزمن، فالمرسوم الرئاسي الذي سيصدر يتحدث عن انتخابات رئاسية وتشريعية، ولكنه ال يحدد 
زمن ثالثة أشهر كحد أقصى وفق مطالبة الفصائل، وعدم تحديد الزمن كما جاء في رسالة السيد 

ى، ويفتح الباب على كل احتمال، عباس إلى السيد حنا ناصر يؤشر على عدم احترام الحد األقص
 بما في ذلك تأجيل انتخابات الرئاسة حتى عام وأكثر.

ثالثًا: البرامج السياسية، فوفق ما ورد على لسان القيادي الفتحاوي صبري صيدم، والقيادي عزام 
ير األحمد، فإن المشاركة في االنتخابات مشروطة بموافقة الحكومة القادمة على برنامج منظمة التحر 

الفلسطينية، وعدها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا هو مربط فرس االنقسام في 
الساحة الفلسطينية، وهنا مربط الدعوة لعقد لقاء فصائلي أسبق من المرسوم الرئاسي، فالتوافق على 

 برنامج سياسي، والمصالحة على برنامج الشراكة دون إمالءات.
وغير ذلك من قوانين انتخابية،  2007ائم والدوائر وقانون االنتخابات المعدل لسنة أما فيما يتعلق بالقو 

فإنها وفق تقديري أصغر شأنًا من االختالف على الجوهر، رغم أهميتها، ألن أصل االنتخابات هو 
ال فما قيمة االنتخابات إذا كانت نتائجها مضمو  نة تعديل البرامج السياسية، ومغايرة النهج السائد، وا 

ببقاء الخط السياسي الراهن، وبقاء منظمة التحرير ممثاًل شرعيًا ووحيدًا دون إصالح، وبقاء ما وقعت 
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عليه من اتفاقيات هو األساس؟ إن مجرد اعتراف الفصائل بما اعترفت به منظمة التحرير يعني أن 
سياسية لها  هذه الفصائل قد مسحت هويتها، وصارت صورة باهتة عن منظمة التحرير، وال برامج

خارج إطار برنامج المنظمة، وعلى هذا فال داعي لالنتخابات، وال مبرر للمنافسة إال المكاسب 
 الشخصية والتنظيمية.

قد يقول قائل: ما دامت االنتخابات التشريعية والرئاسية ُتجرى تحت مظلة أوسلو، فالواجب السياسي 
ذا كالم يعود بنا إلى ضرورة عقد اجتماع الفصائل يقضي بااللتزام باتفاقية أوسلو، والخضوع لها، وهك

كي يحسم هذا األمر، ويعود بنا إلى ضرورة إصالح منظمة التحرير كشرط للتقدم خطوة في اتجاه 
، القرار 19/67االنتخابات، ويعود بنا إلى ضرورة التمسك بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

، وعليه فإن من حق الشعب الفلسطيني أن 2012ب سنة الذي اعترف بفلسطين دولة بصفة مراق
ينتخب ممثليه في برلمان الدولة، بعيدًا عن اتفاقية أوسلو، وااللتزام الجبري ببنودها من جميع القوى 

 المشاركة في االنتخابات، وكأن اتفاقية أوسلو هي قدر الشعب الفلسطيني، وهي حصيلة تضحياته.
شأن، لذلك يدير الشعب الفلسطيني ظهره لكل ما يجري من حوله، حتى اآلن ال تقدم جدي بهذا ال

ويقول: نحن زاهدون بملهاة االنتخابات، ونرفض أن نكون فئران التجارب، وعينة فحص في 
 المختبرات.

 9/11/2019فلسطين أون الين، 
 

 "إسرائيل" وعودة الجنراالت إلى الحكم .52
 د. فايز رشيد

، الحت بوادر «اإلسرائيلية»بعد مضي أكثر من أسبوعين على تكليف بيني جانتس بتشكيل الحكومة 
 أفيجدور ليبرمان.« إسرائيل بيتنا»، وبين زعيم حزب «أزرق أبيض»اتفاق بينه كرئيس حزب 

اء فقد تمكن االثنان من التوصل إلى اتفاق أولي، وسيقومان معًا بالتفاوض مع رؤس 12ووفقًا للقناة 
األحزاب الدينية والقومية المتطرفة للمشاركة في الحكومة، بعد انسداد اآلفاق أمام تشكيل حكومة 

ومن المنتظر أن ُتعقد اجتماعات متواصلة بين الحزبين للمضي قدمًا في صياغة «. وحدة وطنية»
 مبادئ الحكومة الجديدة.

في محاولة التوصل إلى « أبيض أزرق»جاء االتفاق بعد يوم واحد من اجتماع فريقي الليكود و
تفاهمات قد تمنع في نهاية المطاف، إجراء انتخابات ثالثة في غضون عام واحد، لكن مثلما كان 

 متوقعًا، فشل اجتماعهما مجددًا.
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تشرين الثاني نوفمبر/  20ووفقًا لما أعلنته القناة نفسها، سيتم تمديد الوقت الممنوح لجانتس بحلول 
 11يتم تشكيل أية حكومة حتى ذلك التاريخ، وستبدأ فترة جديدة ألسبوعين تمتد حتى الحالي إذا لم 

 كانون األول القادم. ديسمبر/
ووفقًا آلراء كثير من المراقبين سيتمكن جانتس من إقناع الجنرال إيهود باراك باالنضمام إلى 

ورين، هناك الجنراالن موشيه الحكومة، وبذلك تكتمل حكومة الجنراالت األربعة، فإضافة إلى المذك
يعالون، وجابي أشكنازي، وهما أيضًا مثل جانتس وباراك رئيسان سابقان لهيئة أركان الجيش 

ن تم تشكيل الحكومة على هذا النحو، فسيكون ذلك سابقة في دويلة االحتالل، أن «. اإلسرائيلي» وا 
 يجتمع أربعة جنراالت في حكومة واحدة.

أن ثمة فروقًا بين بنيامين نتنياهو « اإلسرائيلي»يلمس المراقب للشأن على صعيد السياسات لن 
وجانتس، فكالهما يهدد بشن حرب على قطاع غزة. وردد يعالون وأشكنازي والبيد الشيء اتلمواقف 

 نفسها.
وكان نتنياهو قد تعرض لهجوم متكرر بسبب سياسته في غزة، لكنه دافع عن موافقته على وقف 

إن من مصلحة »لسماح بتحويل األموال إلى داخل القطاع الفلسطيني بالقول: إطالق النار، وا
 «.هي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب عملية عسكرية كبيرة أخرى في القطاع« إسرائيل»

لطالما تغنت دويلة االحتالل ومعها الواليات المتحدة ومعظم الدول الغربية بالديمقراطية في 
هد السياسي العنصري الصهيوني تحمل حقائق مختلفة عما يتردد؛ إذ ، لكن حقيقة المش«إسرائيل»

تبدو سيطرة وتحكم جنراالت الجيش واضحة في تحريك هذا المشهد وتوجيهه وتشكيله، وهو ما 
يتضح بشكل جلي من خالل التدقيق في شكل الخريطة الحزبية والسياسية في هذه الدويلة العابرة 

 للتاريخ.
، فعلى الرغم من أن القانون «إسرائيل»ربط بين الجيش والسياسية والشارع في هناك عالقة إشكالية ت

يؤكد تبعية الجيش إلى المستوى السياسي، فإنه كمفهوم وكمؤسسة يحظى  1948الذي تم سّنه عام 
بمكانة اجتماعية وسياسية عالية جدًا، فهو بوتقة الصهر في دولة االحتالل، وهو المفهوم الوحيد 

 عليه شتات الصهاينة من اليهود المهاجرين إليه.الذي يجتمع 
؛ أي أن نموذج الحكم فيها «الدولة العسكرية»أو « الدولة القلعة»بأنها « إسرائيل»لطالما وصفت 

الذي « النموذج الوظيفي العسكري أساسا»و« المركب الصناعي العسكري»سياسي، لكنه نموذج 
سي، وذلك على الرغم من إعالن بن جوريون أول يعكس مدى تأثير العسكريين في المستوى السيا

 أن الجيش ال يقرر السياسة وال النظام وال القوانين، وال » 1948رئيس وزراء لدويلة االحتالل عام 
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 «.القرارات المتعلقة بالحرب والسالم
 12/11/2019الخليج، الشارقة، 

 
 أمنيةال … تعيين نتنياهو لـ"بينيت" في "الدفاع": اعتبارات سياسية  .53

 عاموس هرئيل
لقد تصرف نفتالي بينيت مؤخرا مثل العب كرة قدم في الدوري، قبل لحظة على إغالق باب التنقالت 
بين الفرق. من جهة، انتشرت في األسبوع الماضي شائعة عن مفاوضات أولية أجراها مندوب عن 

من جهة أخرى، اهتم ”. يضأزرق أب“قائمته وقائمة اييلت شكيد بشأن االنضمام لحكومة أقلية برئاسة 
بينيت باستغالل الشائعة لرفع ثمنه في المفاوضات التي كانت مهمة له بشأن االنضمام لليكود. هذا 
الضغط أثمر: اقتنع نتنياهو بأن بينيت يمكن أن ينضم الى بني غانتس، وسلمه وزارة الدفاع. هذه 

ة، بعد انسحاب ليبرمان من وزارة نفس الوظيفة التي رفض نتنياهو بشدة إعطاءها لبينيت قبل سن
الدفاع )الخطوة التي ساعدت على تسريع األزمة السياسية والتي بسببها نحن اآلن عالقون في سلسلة 

 غير منتهية من الحمالت االنتخابية(.
لقد كان لأليديولوجيا هنا دور ضئيل، إذا كان يوجد دور أصاًل. أراد بينيت البقاء في السياسة وفهم 

االت اجتيازه بسالم حملة انتخابية ثالثة التي يتوقع أن تجري في آذار المقبل، ضئيلة جدًا. أن احتم
ومنذ زمن هو يحلم بوزارة الدفاع. إنه لم يقدر بشكل خاص موشيه يعلون، وليبرمان كان يقدره بدرجة 

ذا كان هذا ي14أقل. إذا كان بإمكان هؤالء الجلوس في الطابق  حتاج الى ، فيمكنه ذلك أيضًا. وا 
تغيير إطار سياسي رابع خالل سنة، فسيفعل ذلك حتى بثمن تعزيز عالقته مع نتنياهو. بعد كل الدم 

 الفاسد الذي مر بينهما مؤخرًا.
نتنياهو وبينيت قاما ببلورة صفقة هزلية، حتى بالمفاهيم المتطرفة لسياسة إسرائيل. التعيين هو لفترة 

حكومة الذي سحب منه في السابق تفويض تشكيل االئتالف الحكومة االنتقالية برئاسة رئيس ال
القادم. واألسوأ من ذلك، في بيان الليكود، الجمعة، جاء أن بينيت وافق على أنه في حالة شكل 

 ”.سيعين شخصًا آخر لوزارة الدفاع“نتنياهو الحكومة، 
هو في كل مناسبة بأن ثمة استخفاف بمنصب وزير الدفاع، وبالذات في الفترة التي يعلن فيها نتنيا

األخطار األمنية زادت إلى درجة ال تقدر، خاصة من جهة إيران. إذا كانت هناك مشاكل تحدق بنا 
فلماذا يضع نتنياهو في وزارة الدفاع شخصًا تصادم معه في السنة األخيرة بشكل دائم، واستخف 

 بقدرته علنًا ورفض تعيينه في هذا المنصب في السابق؟
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، ألن رئيس الحكومة أيضًا قام بالتشهير به بصورة ”قضية تعيين ليبرمان“إعادة بث هذا يظهر مثل 
. يصعب، وفي الحقيقة من غير الممكن، 2016دائمة، وبعد ذلك عينه في هذا المنصب في أيار 

التحرر من انطباع أن االعتبار الوحيد الذي شغل نتنياهو كان يتعلق بزيادة احتماالت بقائه هو نفسه 
”. أزرق أبيض“بواسطة تقليص اإلمكانية، التي هي ضعيفة أصاًل، لتشكيل حكومة أقلية برئاسة  حيًا،

لم ينزل على نتنياهو اإللهام فجأة، وتعلم االعتراف بقدرة بينيت على فهم األمن. هو باإلجمال يبعده 
 عن أحضان غانتس كي يقود في النهاية إلى انتخابات ثالثة.

رًا للدفاع حتى حزيران المقبل، هذا على فرض أن االنتخابات في آذار يمكن لبينيت أن يكون وزي
ثالثة أشهر وقد يتم في النهاية تشكيل حكومة ثابتة. هذه الفترة كافية من كي  –وبعدها سيمر شهران 

يعلق في المستقبل صورته في المدخل الذي يؤدي إلى مكتب وزير الدفاع الى جانب صورة سلفه في 
 هذا المنصب.

ذا سيفعل في هذا الوقت؟ هذه مسألة أخرى. لصالح بينيت يجب القول إنه عرف كعضو في ما
الكابنت كيف يعرض أحيانًا تشكك صحي تجاه الشروحات التي عرضها ضباط كبار في الجيش 
وتجاه الطلبات المالية التي طرحوها. لقد كان أحد القالئل في هذا المنتدى الذين أيدوا زيادة الرقابة 

لجهاز األمني وطلبوا أن توضع تحت تصرفهم معلومات أكثر قبيل الجلسات الحاسمة. وحتى على ا
شخص بينيت بشكل  2014في قضية عالج أنفاق حماس وفي عملية الجرف الصامد في صيف 

غانتس.  –يعلون  –مبكر اإلخفاق في سلوك النخبة األمنية التي تشكلت في حينه من مثلث نتنياهو 
 ة حثيثة أكثر على تدمير األنفاق.وضغط للعمل بصور 

وقد أظهر بينيت مقاربة شعبية إلى حد ما في الخالف على سياسة إطالق النار وتعليمات فتح النار 
بالجيش. وهذا لم يحدث في قضية اليئور ازاريا )حيث اتخذ ليبرمان عشية انضمامه للحكومة خطًا 

يخافون من “قبل سنة، وكأن جنود الجيش  متطرفًا أكثر منه، بل وفي تصريح بينيت المدحوض فقط
 ، رئيس حماس.”النائب العام أكثر من خوفهم من يحيى السنوار

كبار الضباط في الجيش تنتظرهم فترة تحد على أقل تقدير. ستكون هذه هي المرة الثانية التي يكون 
سنة(، وللمرة  55وافيف كوخافي عمره  47فيها وزير الدفاع أصغر من رئيس األركان )بينيت عمره 

األولى أيضًا هو أصغر من جميع الجنراالت. مع ذلك، وللحقيقة، سيتسلم بينيت الوظيفة مع قدر 
 أكبر بقليل من الخلفية العسكرية لبعض أسالفه، منهم ليبرمان وعمير بيرتس.

كوزير مؤقت يتسلم الوظيفة في ظروف استثنائية، من المعقول أن يقف بينيت أمام عدد من 
ات الزعامة. كوخافي، الرجل الذي سيضطر للعمل معه، راكم حتى اآلن تجربة محدودة نسبيًا اختبار 

في المناورات مع المستوى السياسي. المشكلة األكثر حسمًا لكوخافي هي ميزانية الدفاع البطيئة، 
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يت التي تترك الخطة متعددة السنوات الجديدة التي بلورها للجيش في تجميد عميق، فال يمكن لبين
والحكومة االنتقالية حلها له. في المقابل سيكون للوزير الجديد ورئيس األركان وفرة من الفرص 
للبحث والمناقشة. في مواضيع كثيرة، بدءًا من التعامل مع الجنود الذين كانت لهم مخالفات في 

 المناطق وانتهاء بسياسة الرد المطلوبة في القطاع.
 10/11/2019هآرتس 
 11/11/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ازدياد التهديدات على إسرائيل: تغيير نوعي .54

 غيرشون هكوهن
تحدث رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس األركان، الفريق أفيف كوخافي، مؤخرًا، عن تهديدات 

ة، جديدة تستوجب ردًا بوعي طارئ. كان هناك من حذر بأن هذا هو مجرد خلق قلق ألغراض حزبي
ومع أنه يمكن االعتراف بأن كل واحد من التهديدات المتطورة بحد ذاته ليس جديدًا، ولكن في 
مجموعها معًا، بتوجيه من إيران آخذ في التشكل احتمال كامن بنشوب معركة جديدة. ليس صعبًا أن 

 –لبعيدة من الشمال ومن الجنوب، من الدائرة القريبة وا –نتخيل سيناريو حربيًا متعدد الجبهات 
يجسد حجوم التحدي. ولضعف الهيمنة األميركية في الشرق األوسط آثار عديدة على تشكل المعركة 
الجديدة. فالحروب يمكنها أن تنشب بسرعة أكبر، ودون قوة تأثير الجمة تؤدي إلى إنهائها في الزمن 

 المرغوب فيه.
رتبط بقدر ال يقل أيضًا بالتغييرات والتغيير ليس فقط نتيجة تغيير في سياسة البيت األبيض. فهو ي

 في ميادين القتال.
هكذا مثال أضر شديد الضرر بتفوق القوة العسكرية األميركية ظهور وسائل قتالية متطورة، بانتشار 
واسع وفي متناول كل من يسعى إليها. وكان لهذا التشخيص في السنوات األخيرة تعبير شامل في 

ة. وفي العصر الحديث تصبح التكنولوجيا العسكرية واألسلحة منشورات وزارة الدفاع األميركي
المتطورة متوفرة في السوق المدنية، وبالتأكيد لإليرانيين أيضًا. ففي الهجوم على منشآت النفط في 
السعودية، شاركت مثال صواريخ جوالة مع طائرات مسّيرة، موجهة من تكنولوجيات متطورة لمعالجة 

سمح بالتغلب على أجهزة الرادار ودقة اإلصابة. توجد المسيرات والصواريخ المعلومات، األمر الذي 
الجوالة وتستخدم منذ زمن من الحوثيين في اليمن، بل تركب هناك بإرشاد إيراني. يدور الحديث 
عمليًا عن ميزان قوى جديد يعظم النفوذ اإليراني في العراق، في سورية، في اليمن، وفي لبنان. هذا 

 يعته يهدد أيضًا استقرار األردن. الميل، بطب
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وفي «. حماس«و« حزب هللا«عنصر آخر في تغيير المعركة يكمن أيضًا في التعاظم العسكري لـ
يواصل كونها كذلك، غير أنها تعمل عمليًا كقوة عسكرية مرتبة « اإلرهاب»منطق نشاط منظمات 

، وهي بالفعل منظمة «ش إرهابيةجيو »ومنظمة. ويسمي رئيس األركان كوخافي هذه المنظمات بأنها 
كجيش: في كتائب، في ألوية، في منظومات نارية واسعة النطاق، مدعومة بمنظومات البحث 
رشاد إيراني توجد  والتطوير، المشتريات، والتسلح، وتتحكم بها منظومة قيادة وتحكم متطورة. بتوجيه وا 

 صواريخ ذات قدرة الدقة المحسنة.في أيديهم أيضًا أسلحة متطورة مثل الطائرات المسّيرة وال
عند نشوب الحرب، سيتلقى التغيير تعبيرًا إستراتيجيًا في تحدي الدفاع عن الجبهة الداخلية المدنية. 
في مقال غير سري، في مجلة قسم العمليات، فصل قائد الجيش الداخلية، تمير يداعي، عناصر 

ير في التهديد على الجبهة الداخلية معروف على الرغم من ميول التغي»التحدي الجديد، وقال: إنه 
للجميع في قيادة الجبهة الداخلية وفي الجيش اإلسرائيلي، فإن التغيير المتراكم في التهديد ليس 

 «.محدداً 
في تجمع التهديدات إلى منظومة وفي قدرتها على الظهور في انتظام منسق، فإن معادلة التهديدات 

ذاته: التغيير الكمي يتحول ليصبح تغييرًا نوعيًا. ويستوجب التحدي  تصبح شيئًا آخر، ولم تعد األمر
انتظامًا مناسبًا. حجم قوات الجيش اإلسرائيلي في النظامي وفي االحتياط ال يكفي لحرب متعددة 

 الجبهات شاملة وليس جاهزًا لتوفير رد كاف على كامل التهديدات عند ظهورها معًا.
سرائيلي مطالب بمفهوم جديد، وبانتظام متجدد، وبتسلح مناسب. في ضوء التحدي، فإن الجيش اإل

وفوق كل شيء، على شعب إسرائيل أن يستعد للتصدي ألوضاع طوارئ في وجه تهديدات جديدة 
 غير مسبوقة. هذا هو الواقع كما هو، وليس تالعبًا حزبيًا.

 «إسرائيل اليوم»
 10/11/2019اليام، رام هللا، 
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