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كوخافي يهدد بمزيد من أن ال نية للتصعيد.. و أبو العطا كان قنبلة موقوتة و  يزعم أن نتنياهو .1

 االغتياالت 
ادعى برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، عني مين نتني هو، في تعبريبر الغتي ل القي دي في الذبراع الاسكبري 

ك ن في أوج التخطيط لاملي ت أخبرى. وك ن قنعلة ، أنه "الجخ د اإلسالمي، عه ء أعو الاط لحبركة 
موقوتة"، فيم  هدد برئيس أبرك ن الجيش اإلسبرائيلي، أفيف كوخ في، ع غتي ل المزيد من القي ديين 
الفلسطينيين في قط ع غزة، إثبر التصايد الح صل عاد اغتي ل أعو الاط ، الذي وصفه برئيس جه ز 

ف أبرغم ن، عأنه ك ن الق ئد الاسكبري للجه د في قط ع غزة األمن الا م اإلسبرائيلي )الش ع ك(، ن دا
 كّله.

وق ل نتني هو، خالل مؤتمبر صح في عقده مع كوخ في وأبرغم ن في مقبر وزابرة األمن في تل أعيب، 
ظهبر اليوم الثالث ء، إن "برئيس الش ع ك وق دة جه ز األمن أوصوا ع لاملية الغتي له. والك عينيت 

ابر النه ئي ع لامل عهذه الطبريقة قعل عشبرة أي م. والجيش اإلسبرائيلي ص دق ع إلجم ع على القبر 
والش ع ك برصدوا ن فذة فبرص ن دبرة في ظبروف تحقق الغ ية مع وجود حد أقصى من نسب مئوية 

 للنج ح واستهداف أقل م  يمكن من غيبر الض لاين في القت ل".
لتصايد، لكن سنفال كل م  هو مطلوب وت عع نتني هو أنه "أبريد التوضيح أن إسبرائيل ليست مانية ع 

من أجل الدف ع عن أنفسن . وأقول مسعق  أن هذا )التصايد( قد يستغبرق وقت . والوضع يتطلب عبرودة 
 أعص ب ونفس طويل".

وادعى كوخ في أن عملية اغتي ل أعو الاط  "ك نت محددة ودقيقة، والجيش اإلسبرائيلي ليس ماني  
ذا اقتضت الح جة سينتقل إلى االغتي الت أيض . لقد ك ن )أعو الاط ( ع لتصايد، لكنه يستاد لذلك، وا  

الق ئد األبرفع في القط ع، البرجل األبرفع المسؤول عن جميع الاملي ت التي خبرجت من القط ع، 
 ووعقدبر كعيبر قوض األمن واالستقبرابر في غالف غزة".

الهجوم الذي خبرج إلى حيز  وأض ف كوخ في "أنن  نستاد لدف ع جوي، عحبري، عبري ونستاد الستمبرابر
 التنفيذ".

لى غبرفته الصغيبرة. وقد  واعتعبر أبرغم ن أنه ع غتي ل أعو الاط  "وصلن  إلى السبريبر الذي ن م فيه وا 
اختعأ في الفتبرة األخيبرة عين شقق مالذ. ونحن نابرف كيفية الوصول إلى أي جهة تح ول تقويض أمن 

 قط ع غزة كله".إسبرائيل. وقد ك ن الق ئد الاسكبري للجه د في 
وت عع أبرغم ن أن "أعو الاط  هو ن شط اإلبره ب المبركزي في السنة األخيبرة. وهو البرجل الذي أعد 
عملي ت مستقعلية، وهو البرجل الذي وقف وبراء ماظم الاملي ت في السنة األخيبرة. وهو ال يتقعل 
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االغتي ل( نتيجة مجهود التهدئة مع حم س. وك ن لديه محفزات ع لية جدا. وقد نجحت هذه الاملية )
كعيبر من ج نب أفبراد الش ع ك وشاعة االستخع برات الاسكبرية وسالح الجو. وتصبرف كشخص 

 مطلوب".
وأض ف أبرغم ن أن "االغتي ل نجح نتيجة )استخدام( قدبرات ع لية، من أجل استهدافه هو فقط وعحد 

 أدنى من استهداف أعبري ء وعأقصى دبرجة من الف علية".
 12/11/2019، 48عرب 

 
 تبعات تدهور األوضاع على غزة وتحّمل االحتالل بالضغط لوقف العدوان تطالبالسلطة  .2

المتواصلة عحق أعن ء شاعن  في قط ع « اإلسبرائيلية»الجبريمة »دانت البرئ سة الفلسطينية  :وك الت
حكومة االحتالل المسؤولية الك ملة وتعا ت تدهوبر »وحّملت البرئ سة الفلسطينية في عي ن «. غزة

فوبرًا، عوقف الادوان « اإلسبرائيلية»كم  ط لعت المجتمع الدولي عإلزام الحكومة «. األوض ع في القط ع
 «.ضبروبرة توفيبر الحم ية الا جلة ألعن ء شاعن  في ك فة أم كن تواجده»و

الجه د »على اغتي ل قي دي في حبركة « إسبرائيل»ودانت منظمة التحبريبر الفلسطينية، إقدام 
، محملة سلط ت االحتالل مسؤولية التداعي ت. وق ل ص ئب عبريق ت، أمين سبر اللجنة «اإلسالمي

ندين عأشد الاع برات جبريمة االغتي ل الجع نة للق ئد عه ء أعو »لتحبريبر الفلسطينية: التنفيذية لمنظمة ا
نحّمل سلطة االحتالل المسؤولية الك ملة عن نت ئج وتعا ت هذه الجبريمة »وأض ف: «. الاط 
 «.النكبراء

سوبرية، الغ شم على قط ع غزة والا صمة ال« اإلسبرائيلي»الادوان »ودانت وزابرة الخ برجية الفلسطينية، 
دمشق، الذي براح ضحيته عدد من الشهداء والجبرحى، وخلف دم برًا واساً  في المع ني والممتلك ت، 

نتني هو اعت د تبرحيل أزم ته الداخلية »وأكدت الوزابرة، أن «. في جبريمة متواصلة نشهد حلق ته  يومي ً 
ً  من أبرضه ودم ء أعن ئه نحو س ح ت أخبرى في مقدمته  الس حة الفلسطينية، وتدفيع شاعن  ثمنً  ع هظ

إن القي دة منذ »وق لت الوزابرة: «. لتازيز مك نته وموقفه في مواجهة خصومه في الحلعة اإلسبرائيلية
اللحظة األولى للادوان عدأت اتص الته  على جميع المستوي ت؛ لوقف الادوان فوبرًا، خ صة 

ة والمؤثبرة على المستويين اإلقليمي اتص الته  المستمبرة مع األشق ء في مصبر، وعدد من الدول الف عل
 «.والدولي

 13/11/2019، الخليج، الشارقة
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 تثبيت مصدر منتجات المستوطنات "العدل األوروبية"فلسطيني بقرار  رسمي ترحيب .3
برحب أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية ص ئب عبريق ت، أمس الثالث ء،  برام هللا:

ألوبروعية، الذي قضى عوجوب أن تذكبر إسبرائيل المصدبر على المواد الغذائية عقبرابر محكمة الادل ا
 التي يتم إنت جه  في األبراضي الفلسطينية المحتلة، وأن توضح إن ك نت من إنت ج مستوطن ت.

على « جميع الدول األوبروعية إلى تنفيذ االلتزام ت الق نونية والسي سية المتبرتعة»ودع ، في عي ن، 
مط لع تن  ال تقتصبر على الوسم الصحيح الذي يوضح شه دة منشأ منتج ت »يق ت: ذلك. وق ل عبر 

 «.المستوطن ت االستام برية غيبر الق نونية فحسب، ولكن حظبر هذه المنتج ت من األسواق الدولية
واعتعبر وزيبر الخ برجية والمغتبرعين بري ض الم لكي، أن القبرابر يمثل انتص برًا للشبرعية الدولية، وضبرعة 

لسي سة االستيط ن االستام برية التي تم برسه  إسبرائيل من خالل سبرقة األبراضي الفلسطينية، موجاة 
 واستغالل الموابرد الطعياية لص لح المستوطنين.

 13/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 اشتية يطالب بنشر أسماء الشركات األوروبية العاملة بالمستعمرات اإلسرائيلية .4
ط لب برئيس الوزبراء الفلسطيني محمد اشتية، مس ء اليوم الثالث ء، األمم ": الجديدالابرعي "برام هللا ــ 

ولوح اشتية، في  المتحدة عنشبر أسم ء الشبرك ت األوبروعية التي تامل في المستامبرات اإلسبرائيلية.
تصبريح له، عقي م الحكومة الفلسطينية ع لمالحقة الق نونية لتلك الشبرك ت لمق ض ته ، وحمله  على 

 لتوقف عن الامل في تلك المستامبرات اإلسبرائيلية.ا
إلى ذلك، برحب اشتية ع لقبرابر الص دبر عن محكمة الادل األوبروعية اليوم، والذي ألزمت فيه إسبرائيل 
عوسم المنتج ت المصناة في المستوطن ت اإلسبرائيلية المق مة على أبراضي الضفة الغبرعية المحتلة، 

ا القبرابر عمث عة انتص بر كعيبر للجهود التي عذلته  الدعلوم سية "صنع في المستوطن ت"، ماتعبرًا هذ
الفلسطينية على الس حة الدولية، وكذلك الجهود التي عذله  األصدق ء والنشط ء المؤيدون للقضية 
الفلسطينية في جميع أنح ء الا لم، لمق طاة المنتج ت المصناة في المستوطن ت اإلسبرائيلية، ع لنظبر 

 شكل جبريمة حبرب وفق القوانين الدولية.لكون االستيط ن ي
وبرأى برئيس الوزبراء الفلسطيني أن قبرابر المحكمة األوبروعية يكتسب أهمية استثن ئية، ع لنظبر لتوقيته 
الذي يتزامن مع خطوات جدية شبرعت عه  الحكومة الفلسطينية لالنفك ك التدبريجي عن االحتالل، 

   وهي محكمة الادل األوبروعية.وع لنظبر ألهمية الجهة الق نونية التي صدبر عنه
ووصف اشتية القبرابر عأنه "ينطوي على إدانة ق نونية جديدة من الحكوم ت والشاوب األوبروعية 
لالستيط ن في األبراضي الفلسطينية، وتمسك  من قعل تلك الحكوم ت وشاوعه  عحل الدولتين، الذي 
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إدابرة تبرامب، لتوسيع االستيط ن  تامل إسبرائيل على تدميبره، مستفيدة من الدعم الذي تقدمه له 
 وتدميبر فبرص السالم في المنطقة".

من ج نعه ، برحعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية حن ن عشبراوي في عي ن له ، 
عقبرابر المحكمة الالي  لالتح د األوبروعي الق ضي عق نونية وسم العض ئع اإلسبرائيلية التي تنتج في 

، ويتم تصديبره  إلى دول االتح د األوبروعي، عم  1967 مة في األبراضي المحتلة ع م المستوطن ت المق
 فيه  تلك التي يتم إنت جه  في القدس الشبرقية ومبرتفا ت الجوالن.

وأكدت عشبراوي أن "هذا القبرابر خطوة في االتج ه الصحيح، ويبرسل برس لة واضحة مف ده  أن هن ك 
وجبرائمه  المتص عدة"، وق لت: "إن هذا القبرابر المعدئي والشج ع  ثمنً  تدفاه إسبرائيل مق عل احتالله 

الذي يقف إلى ج نب الحق والادالة ويتم شى مع الق نون الدولي وقبرابرات الشبرعية الدولية عم  فيه  
 ، يجب أن يتطوبر نحو حظبر استيبراد أي منتوج استيط ني".2334قبرابر مجلس األمن 

 13/11/2019، العربي الجديد، لندن

 
 ترفض الوساطات الفورية وترد بعشرات الصواريخ "الجهاد" .5

على برغم استمبرابر برد المق ومة منذ فجبر أمس، لم تيأس الق هبرة من مواصلة : غزة-ه ني إعبراهيم
من « األخع بر»وعلمت «. الجه د اإلسالمي»عة من لكن دون استج « احتواء الموقف»االتص الت لـ

المص دبر أنه منذ وقت ع كبر أمس أجبرى جه ز المخ عبرات الا مة المصبرية سلسلة اتص الت مع 
، اللت ن أعلغت ه أنه من المعكبر الحديث عن تهدئة، «الجه د اإلسالمي»و« حم س»الفص ئل، خ صة 

وعينم  «. د واسع وكعيبر على جبريمة االغتي لبر »األولى، وقعل  48على األقل خالل الس ع ت الـ
أعدت « حم س»معدأ الحديث عن تهدئة اآلن، كشفت المص دبر أن « الجه د اإلسالمي»برفضت 

التي أعلغت عدوبره  أن « الجه د»تج وعً  أوليً  مع االتص الت المصبرية، لكنه  برهنت ذلك عموقف 
 ده الادو اإلسبرائيلي.تفكيبره  اآلن محصوبر في م  تبريده المق ومة ال م  يبري

مع حث ت تفصيلية حول آلي ت البرد على االعتداء « الجه د»و« حم س»ع لتوازي مع ذلك، أجبرت 
هي الموّكل « سبراي  القدس»الذي مثل كسبرًا لقواعد االشتع ك، م  أفضى إلى التوافق على أن 

 خبرى المنضوية ضمن، ومن ثّم تدخل األجنحة الاسكبرية األ«ولي الدم»األس سي ع لبرد ع عتع بره  
 «. برؤية توافقية»في ح ل استدعى األمبر ذلك طعقً  لـ« غبرفة الاملي ت المشتبركة"

في هذا اإلط بر، وبردًا على المح والت إسبرائيلية لضبرب الاالق ت عين الحبركتين، ق ل القي دي في 
ول على أس مة حمدان، في تصبريح ت تلفزيونية أمس، إنه من الطعياي أن يكون البرد األ« حم س»

ليس ضبروبريً  أن نتكلم على كل م  يجبري في »، مضيفً : «الجه د اإلسالمي»عملية االغتي ل من 
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الميدان، وفي الس ع ت المقعلة ستتضح البرؤية للجميع وسيسكت المشككون، ولن يكون إخوتن  وحدهم 
 «.في الميدان

مالدينوف، وأيضً  من اتص الت من الوسيط األممي نيكوالي « حم س»ع لتوازي مع ذلك، تلقت 
خشية الذه ب إلى مواجهة « ضعط األوض ع»السفيبر القطبري محمد الام دي، وطلب كل منهم  

الموقف »لغزة، فيم  وصفت المص دبر المشهد ع مة واالتص الت خ صة عـ« شديدة التدميبر»واساة و
لى وضمن مس عي التهدئة، استدعت مصبر مالدينوف على نحو ع جل مس ء أمس إ«. الماقد

الق هبرة، فيم  سيكون اليوم ح سمً  ميدانيً  أكثبر من الج نب السي سي، والسيم  أن تقديبرات إسبرائيل، 
ن خّفضت من مستوى االستنف بر على صايد الداخل، فإنه  ال تغ مبر ع عتع بر أن م  حدث هو البرد  وا 

صة إلنه ك الجعهة كّله. كم  أن مص دبر في المق ومة تبرى في التصايد األخيبر حس عً  مفتوحً ، وفبر 
كي ال يفكبر مبرة أخبرى في « تكوي الوعي اإلسبرائيلي»الداخلية اإلسبرائيلية ثم توجيه ضبرعة قوية 

 اغتي ل أحد.
 13/11/2019، االخبار، بيروت

 
 هنية: سياسة االغتياالت لن تغيير العقيدة القتالية لدى المقاومة .6

"حم س" إسم عيل هنية، أن سي سة أكد برئيس المكتب السي سي لحبركة المق ومة اإلسالمية 
االغتي الت التي ياتعبره  االحتالل جزءًا من عقيدته األمنية لم ولن تنجح في ثني أو تغييبر الاقيدة 

 القت لية لدى قوى وفص ئل المق ومة.
وق ل هنية في تصبريح وصل "البرأي" اليوم الثالث ء، إن جبريمة اغتي ل االحتالل الق ئد عه ء أعو الاط ، 

تعاه  من جبرائم لالحتالل غيبر منفصلة عن مح والته تصفية القضية الفلسطينية وضبرب صم م وم  
األم ن والجدابر السميك في مواجهة هذه المح والت، متمثاًل في فص ئل المق ومة وق دته  في الداخل 

ملة، وشدد على أن هذا الادوان سوف يدفع شاعن  إلى مزيد من التمسك عثواعته وحقوقه ك  والخ برج.
ممثلة ع لمق ومة ضد االحتالل، وتازيز تح لف فص ئل المق ومة في  االستبراتيجيةوتازيز خي براته 
وق ل إن هذه الجبرائم تأتي في الوقت الذي اقتبرعت فيه قوى وفص ئل شاعن  من إع دة  الخندق الواحد.

ة القدس واألقصى تبرتيب العيت الفلسطيني واستا دة وحدتن  الوطنية للوقوف صًف  موحًدا في مابرك
 واالستيط ن واألسبرى.

ولفت إلى مح ولة ق دة االحتالل خلط األوبراق في مح ولة ي ئسة لقطع الطبريق على استا دة وحدتن  
 الوطنية خ صة في ظل األجواء اإليج عية التي س دت س حتن  الفلسطينية خالل األي م األخيبرة.
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من األمين الا م لحبركة الجه د اإلسالمي  "حم س" حبركة المق ومة اإلسالمية وتقدم هنية ع سم قي دة
التا زي الستشه د الق ئد في سبراي  القدس عه ء أعو الاط ، ونجل  زي د النخ لة وقي دة الحبركة، عأحبرّ 

 عضو المكتب السي سي للجه د أكبرم الاجوبري.
 12/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 العطا قبل تصفيته طائرة صغيرة تحمل قنبلة دخلت لغرفة أبو يزعم:تلفزيون اسرائيلي  .7

" االسبرائيلي ان ط ئبرة صغيبرة من طبراز "كواد ك عتبر"، حّلقت i24newsزعم تلفزيون ": القدس المحتلة
ثالثة مبرات في أعلى منزل عه ء أعوالاط  القي دي في الجه د، الذي اغتيل الثالث ء في منزله عحي 

 الشج عية شبرق غزة. 
، إن الط ئبرة صّوبرت المنزل عدقة، في وقت لم يكن عداخله أعوالاط ، i24newsوق لت المص دبر لـ 

وذلك عاد يوم واحد من إطالق الصوابريخ من غزة الجماة الم ضي تج ه علدة سديبروت اإلسبرائيلية 
إطالق قبرب الحدود مع غزة، ثم ع دت األحد واالثنين للتحليق مبرتين في س ع ت الليل، وتم مح ولة 

وأش برت المص دبر إلى أن ط ئبرات مم ثلة، حّلقت عشكل مع شبر  الن بر في إحداه  على تلك الط ئبرة. 
قي دات ميدانية من سبراي  القدس في شم ل قط ع غزة، ياملون عشكل مع شبر مع  3فوق من زل 

 أعوالاط .
له، ثم اقتبرعت من وادعت المص دبر أن ط ئبرة "كواد ك عتبر" حلقت قعل اغتي له ععضع دق ئق فوق منز 

 "الشبرفة" المطلة على غبرفة منزله، واختبرقته  ع تج ه الغبرفة عشكل مع شبر، واستط عت التق ط صوبرته. 
وتعين أن تلك الط ئبرة، ك نت تحمل قن عل يدوية، وانفجبرت داخل الغبرفة عاد دخوله ، وتوثيق 

يقة من تفجيبر الط ئبرة، والتي لم الك ميبرات المثّعتة عليه ، وجود أعوالاط  ع لداخل، وعاد أقل من دق
تسعب سوى أضبرابر محدودة ع لممتلك ت، أطلقت ط ئبرة حبرعية ص بروخين عشكل مع شبر على الغبرفة، 

 م  أدى إلى تدميبره  ع لك مل. 
ونّوهت المص دبر، إلى أن أعوالاط  دخل منزله قعل نصف س عة من اغتي له، وك نت ط ئبرات 

 ذي ال يتبردد إليه كثيبرا عسعب المالحقة من قعل إسبرائيل. استطالع تبرصد المنزل ع ستمبرابر، وال
وق ل برئيس جه ز المخ عبرات اإلسبرائيلي "الش ع ك" نداف أبرغم ن، إن الجه ز نجح ع لوصول إلى 

تصبريح ت أبرغم ن وبردت خالل مؤتمبر صح في  غبرفة، عل إلى سبريبر عه ء أعوالاط  حيث ك ن ين م.
لية عني مين نتني هو، وق ئد هيئة أبرك ن الجيش اإلسبرائيلي أفيف الثالث ء، مع برئيس الحكومة اإلسبرائي

 كوخ في.
 13/11/2019، وكالة سما اإلخبارية
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 غرفة العمليات المشتركة: اغتيال أبو العطا تجاوز لكل الخطوط الحمراء .8

اغتي ل اعتعبرت غبرفة الاملي ت المشتبركة لفص ئل المق ومة الفلسطينية، اليوم الثالث ء، أن عملية : غزة
 عه ء أعو الاط  القي دي في الجه د اإلسالمي، تج وز من االحتالل لكل الخطوط الحمبراء.

وق ل عي ن للغبرفة، إن هذه الاملية تضع االحتالل أم م المسؤولية الك ملة عن ابرتك ب ه تين 
 الجبريمتين ع لتزامن في غزة ودمشق، محملًة االحتالل ك فة التعا ت عن هذه الجبرائم.

أن الغبرفة المشتبركة في ح لة استنف بر واناق د دائم، لعحث سعل البرد المن سب على هذه الجبريمة، وعين 
ن المق ومة على قدبر  ن البرد األولي للمق ومة هو برس لة واضحة عأن دم الشهداء لن يضيع هدبرا، وا  وا 

مة وكلمته  وأض ف العي ن "إن الغبرفة المشتبركة على ثقة عأن وحدة صف المق و  المسؤولية والتحدي.
وجهده  هو الضم ن االس س لبردع االحتالل وتلقينه الدبرس الق سي، وجاله يندم على ابرتك عه لهذه 

 الجبريمة الغ دبرة".
 12/11/2019، القدس، القدس

 
 صاروًخا تم إطالقهم منذ أمس تجاه "إسرائيل" 250: يديعوت أحرونوت .9

ق ل ن طق عسكبري إسبرائيلي، اليوم األبرعا ء، إن أكثبر  :تبرجمة خ صة -"القدس" دوت كوم -برام هللا
 ص بروًخ  تم إطالقهم منذ صع ح أمس على المستوطن ت والمدن اإلسبرائيلية. 250من 

ص بروخً  اجت زت الحدود منذ أمس ع تج ه العلدات والمدن  220وعحسب جيش االحتالل، فإن 
لمن طق المأهولة تم إسق طه  من قعل القعة من الصوابريخ التي أطلقت ع تج ه ا %90اإلسبرائيلية، وأن 

من مجمل الصوابريخ سقطت في من طق مفتوحة والاشبرات من الصوابريخ األخبرى  %60الحديدية، و
 سقطت داخل غزة.

أن تستمبر حبركة الجه د اإلسالمي في  -كم  نقل عنه مبراسل يدياوت أحبرونوت  -وتوقع الن طق 
 حديدية منتشبرة في ك فة المن طق وفي الوسط عأكمله.وأش بر إلى أن القعة ال إطالق الصوابريخ.

مليون شيكل، جبراء تضبربر مص نع  92وعلغت خس ئبر االقتص د اإلسبرائيلي في غالف غزة أمس فقط 
مستوطنً  تلقوا الاالج منذ أمس  41كم  أن  وشبرك ت وكذلك عسعب إغالقه  عفال إطالق الصوابريخ.

 متوسطة واآلخبرين عح الت هلع وخوف. عح لة 23في مستشفى عبرزيالي لوحده، منهم 
 12/11/2019، القدس، القدس
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 العجوري؟نجا من محاولة اغتياله بدمشق.. ما سر مالحقة االحتالل ألكرم  .10
"سبراي  القدس" في غزة "عه ء أعوالاط "، صع ح  اغتي ل ق ئدتزامن  مع تمكن اسبرائيل من : الدوحة

في اغتي ل القي دي في حبركة "الجه د اإلسالمي" الفلسطينية  فشل،الثالث ء، إال أن جيش االحتالل 
"أكبرم الاجوبري" عغ برة اسبرائيلية استهدفت منزال في الا صمة السوبرّية دمشق، أسفبرت عن استشه د 

 نجله ما ذ.
جبراء نفوذه الممتد على القي دات  "وياتعبر "الاجوبري" الشخصية األقوى داخل حبركة "الجه د اإلسالمي

ة حيث مبركز وقوة الحبركة، وهو شخصية مقبرعة جدا من الاديد من مبراكز القبرابر في في قط ع غز 
وتتهم االستخع برات اإلسبرائيلية "الاجوبري" علاب دوبر المنسق البرئيسي عين الحبرس الثوبري  المنطقة.

 اإليبراني و"سبراي  القدس".
المستوطن ت في  وتقول )إسبرائيل( إن إطالق القذائف الص بروخية عشكل دوبري من قط ع غزة على

محيط القط ع يدل على أن إيبران وجدت وكيال جديدا على الحدود، يتمثل عشعكة ت عاة لحبركة "الجه د 
وتاتعبر تل أعيب أن إيبران مانية عمواصلة شن هجم ت منخفضة الوتيبرة من سوبري  أيض   اإلسالمي".

 في هذا المج ل.ضد إسبرائيل، وتاتعبر أن "الاجوبري" المقيم في دمشق يلاب دوبرا قي دي  
و"الاجوبري" من مواليد قط ع غزة وله ثالثة أعن ء "محمد" و"عتول"، و"ما ذ" الذي استشهد في القصف 

 اإلسبرائيلي صع ح اليوم.
وانتخب "الاجوبري" عضوا للمكتب السي سي لحبركة "الجه د اإلسالمي" في الخ برج أواخبر 

ة في حبركة "الجه د اإلسالمي"، الق ئد ويشغل منصب برئيس الدائبرة الاسكبري .2018سعتمعبر/أيلول 
كم  يشغل منصب برئيس مجلس الشوبرى والمسؤول  الا م لـ"سبراي  القدس" الجن ح المسلح للحبركة.

 الم لي للحبركة.
ويتمتع "الاجوبري" عاالق ت طيعة مع ك فة األطبراف داخل "الجه د اإلسالمي" وع قي الفص ئل 

 الفلسطينية.
ك نت تدوبر عينه وعين األمين الا م الس عق "برمض ن شلح"، إال أن األخيبر  وبرغم الخالف ت الكثيبرة التي

لم يستطع استثن ءه من صن عة القبرابر نتيجة نفوذه الكعيبر في قط ع غزة وخ برجه داخل الجه د 
اإلسالمي، وقد خ ض االنتخ ع ت وحصل على ث ني أعلى نسعة أصوات عاد األمين الا م الح لي 

 للحبركة "زي د نخ لة".
 12/11/2019، الشرق، الدوحة
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 "سرايا القدس": لن نسمح بعودة االغتياالت ووقف هذه الجولة بيدنا .11
أكدت "سبراي  القدس"، الذبراع الاسكبرية لحبركة الجه د اإلسالمي، مس ء اليوم : غزة ــ يوسف أعو وطفة

الفلسطينية والمدنيين الثالث ء، أنه  لن تسمح عاودة سي سة االغتي الت واستهداف كوادبر المق ومة 
 الازل في قط ع غزة.

وق ل المتحدث الاسكبري ع سم "سبراي  القدس"، أعو حمزة، في كلمة مصوبرة، إن المؤكد والمحسوم أن 
الس ع ت الق دمة ستضيف عنوانً  جديدًا إلى سجل الهزائم الخ ص عبرئيس وزبراء االحتالل عني مين 

 ليين سوى الدم بر والحبرب والخبراب.نتني هو، مشددًا على أنه لم يجلب لإلسبرائي
وحمل أعو حمزة، في كلمته، االحتالل المسؤولية الك ملة عن تعا ت قبرابره، الذي وصفه عـ"الغعي"، 
ع غتي ل قي دة المق ومة من خالل استهدافه للقي دي الع برز في السبراي  عه ء أعو الاط  في غزة، 

 لجه د اإلسالمي أكبرم الاجوبري عدمشق.ومح ولة اغتي ل برئيس الدائبرة الاسكبرية في حبركة ا
وأض ف: "نقول للادو وعكل يقين أنك برعم  نجحت في عدء هذا الادوان على شاعن  ومق ومتن  لكنك 
لن تستطيع مهم  فالت أن تحدد شكل وتوقيت نه ية هذه الجولة من المابركة المفتوحة ماك"، داعيً  

هم كون القبرابر ع ت عيد سبراي  القدس والمق ومة المستوطنين واإلسبرائيليين لادم االستم ع لقي دت
 الفلسطينية.

وشدد المتحدث الاسكبري ع سم السبراي  على أن "المق ومة لن تسمح ع لمطلق عإع دة سي سة 
االغتي الت، وستتبرجم ذلك ميدانيً  وعسكبريً  على األبرض، وسيبرى االحتالل نتيجة اغتي ل ق دة وكوادبر 

 المق ومة".
 12/11/2019، لندنالعربي الجديد، 

 
 استهداف تجمع لجنود االحتالل شرق رفح " تعلنسرايا القدس" .12

أعلنت سبراي  القدس الجن ح الاسكبري لحبركة الجه د اإلسالمي في فلسطين، مسئوليته  : البرأي –غزة 
عن إطالق عدد من قذائف اله ون ع تج ه تجمع لجنود االحتالل، خلف موقع أعو مطيعق الاسكبري 

أنه  له ، تمكنتأوضحت السبراي  في عي ن له  مس ء اليوم، أن وحدة المدفاية الت عاة و  شبرق برفح.
عصبر اليوم الثالث ء، من إطالق عدد كعيبر من قذائف اله ون ع تج ه تجمع للجنود خلف موقع أعو 
مطيعق الاسكبري شبرق برفح، مؤكدة وقوع إص ع ت في صفوف جنود االحتالل، حيث شوهدت 

 ي تهعط في المك ن، وفق  للعي ن.ط ئبرات االحتالل وه
 12/11/201، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 جيش االحتالل: "حماس" تعّمم رسائل زائفة عبر "واتساب" .13
زعم مصدبر من جيش االحتالل اإلسبرائيلي لصحيفة "ما بريف" : القدس المحتلة ــ نض ل محمد وتد

من اختبراق أجهزة الهواتف اإلسبرائيلية ععبر تطعيق الاعبرية أن حبركة "حم س" تمكنت، اليوم الثالث ء، 
"واتس ب"، ووجهت برس ئل ع لاعبرية علغة تحذيبرية من البرد على اتص الت مجهولة المصدبر أو تعدأ 

 .000و 059أو  099عمقدمة أبرق م مثل 
ولفتت الصحيفة إلى أن البرس ئل من حبركة "حم س" هدفه  مح ولة مابرفة موقع ص حب اله تف، 

 ن وجوده وبرصد إحداثي ت الموقع لضبرعه الحق ، وتطلب البرس لة من أصح ب الهواتف لتحديد مك
وأش بر الموقع اإلسبرائيلي إلى أن نص  عدم البرد على االتص ل من هذه األبرق م وا غالق الجه ز. 

برس لة التحذيبر المذكوبر الذي تمكنت "حم س" من إيص له لهواتف إسبرائيليين، دفع عجيش االحتالل 
 ي إلى إصدابر تاميم برسمي يحذبر من هذه البرس لة. اإلسبرائيل

ونقل موقع "ما بريف" أن الن طق علس ن جيش االحتالل أصدبر عي نً  برسميً  ج ء فيه: "في الس ع ت 
برش دات للجمهوبر ع سم الجيش. نطلب منكم إعداء  األخيبرة نشبرت عالغ ت ك ذعة حملت تاليم ت وا 

 ي تقبريبر غيبر برسمي".المسؤولية واالمتن ع عن تن قله  أو نقل أ
 12/11/2019، العربي الجديد، لندن

 
 لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس تندد بجريمتي غزة ودمشق .14

ق لت لجنة التنسيق الفص ئلي في مح فظة ن علس، إن اغتي ل الق ئد الميداني عه ء أعو الاط  : ن علس
 ي وأمني صهيوني".عقط ع غزة "جبريمة جديدة وعغط ء وقبرابر أعلى مستوى سي سي وعسكبر 

ونات لجنة التنسيق الشهيد أعو الاط  الق ئد في سبراي  القدس وزوجته، ونجل الق ئد في حبركة الجه د 
أكبرم الاجوبري، الذين استهدفوا في عمليتي اغتي ل فجبر اليوم في غ برتين على شبرق غزة وحي المزة 

أن جبرائم االحتالل تحتم على كل  وحملت االحتالل نت ئج م  اقتبرفت يداه من جبرائم، مؤكدة عسوبري .
 مكون ت وفص ئل الشاب الفلسطيني التوحد على عبرن مج سي سي ونض لي واحد.

وأكدت اللجنة في عي ن له  أن هذه الجبرائم النكبراء والحم ق ت التي أقدمت عليه  قوات االحتالل تأتي 
السي سية، ومواجهة  في سي ق مح ولة هبروب نتني هو من مصيبره المحتوم في الخبروج من الحي ة

 قض ي  الفس د التي ستفضي عه إلى السجن.
 12/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بينيت يعلن حالة طوارئ بين القطاع وشمال تل أبيب .15
يوم الثالث ء، عن ح لة طوابرئ في منطقة تعاد اإلسبرائيلي، نفت لي عينيت، عصبر أعلن وزيبر األمن 

كيلومتبرا، وتشمل هذه المنطقة جنوب ووسط العالد كله، وعضمنه   80إلى  0عن قط ع غزة من 
مدينة تل أعيب، وذلك في أعق ب استمبرابر إطالق قذائف ص بروخية من القط ع بردا على اغتي ل 

 القي دي الاسكبري في الجه د اإلسالمي في قط ع غزة، عه ء أعو الاط .
 48عالن عن ح لة الطوابرئ هذه تستمبر وق ل عينيت، الذي عدأ مه مه كوزيبر لألمن اليوم، إن اإل

س عة، إال إذا ألغيت من ج نب الحكومة اإلسبرائيلية أو وزيبر األمن قعل انته ء هذه الفتبرة، وأنه 
 عإمك ن عينيت تمديد فتبرة الطوابرئ عاد مص دقة الحكومة عليه .

استدع ء محدود وفي هذه األثن ء، ذكبرت وس ئل إعالم أن الجيش اإلسبرائيلي أعلن عصبر اليوم، عن 
لجنود احتي ط إلى الخدمة في الدف ع ت الجوية والجعهة الداخلية. كذلك عززت فبرقة غزة الاسكبرية 

 الت عاة للجيش اإلسبرائيلي قواته ، تحسع  من تسلل مق تلين من غزة وتنفيذ عملي ت داخل إسبرائيل.
مة وبرئيس لجنة وعاث عينيت عالغ  عخصوص اإلعالن عن ح لة الطوابرئ إلى سكبرتيبر الحكو 

 الخ برجية واألمن الت عاة للكنيست.
 12/11/2019، 48عرب 

 
 اغتيال أبو العطا: اعتبارات أمنية تقّرب حكومة وحدة إسرائيلية .16

اعتعبر محللون إسبرائيليون أن اغتي ل القي دي الاسكبري في حبركة الجه د اإلسالمي، عه ء أعو الاط ، 
خلفية اعتع برات أمنية إسبرائيلية، لكن نت ئجه  تقبرب تشكيل في غزة قعيل فجبر يوم الثالث ء، ج ء على 

حكومة وحدة إسبرائيلية. وفي غضون ذلك، ذكبرت وس ئل إعالم أن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، 
عني مين نتني هو، دع  برئيس كتلة "ك حول الف ن، عيني غ نتس، والقي دي في الكتلة، غ عي أشكن زي، 

 ى التطوبرات األمنية الح لية.إلى مكتعه من أجل اطالعهم  عل
التلفزيونية، بروني دانييل، أنه "ستعدأ قبريع  مداوالت جه ز األمن  12وتوقع المحلل الاسكبري في القن ة 

ذا استمبر إطالق القذائف  والجيش اإلسبرائيلي حول برد الفال ضد الجه د اإلسالمي في غزة. وا 
واساة لسالح الجو في القط ع كله. وفي  الص بروخية، يعدو أنه يمضي وقت  طويال حتى نبرى هجم ت

 يوم كهذا ال أبرى إمك نية أال يامل سالح الجو".
وأض ف دانييل "يعدو أنه في جه ز األمن يح ولون الحف ظ على الضبرع ت مق عل حبركة الجه د 
اإلسالمي كي ال تنضم فص ئل أخبرى إلى القت ل. وبرغم ذلك، توجد ح لي  مؤشبرات أخبرى تدل على 

 أن تبرد الفص ئل أيض  وتش برك في القت ل".إمك نية 
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وق ل إنه "يتوقع أن يستمبر إطالق القذائف الص بروخية لفتبرة ماينة. وفي تقديبري أن وزيبر المخ عبرات 
المصبري سيعدأ ع لتدخل قبريع  ويقول لق دة حبركة حم س أن يهدئوا حبركة الجه د اإلسالمي. ويعدو أن 

 أ الوضع، حتى التصايد المقعلة".  هذا سيستغبرق وقت ، لكن في تقديبري سيهد
ولفت المحلل الاسكبري في صحيفة "هآبرتس"، ع موس هبرئيل، عاد ظهبر اليوم، إلى أن كمية القذائف 
الص بروخية التي إطلقت من القط ع "ليست واساة، وبرعم  عسعب النش ط الجوي )اإلسبرائيلي( المكثف 

يد الصوابريخ للمنص ت. وفي األمد األعاد، في سم ء القط ع، الذي يحدد الخالي  المسؤولة عن تزو 
عمتغيبرين أس سيين: موقف  –مادودة أو مواجهة واساة  متصايد محدود ألي  –يتالق اتج ه األموبر 

 حم س وعدد القتلى في الج نب اإلسبرائيلي".
أنه "يعدو أن مبريح أكثبر لقي دة حم س الايش عدون أعو الاط ، الذي أع ق جهود تمديد  واعتعبر هبرئيل

التهدئة والحصول على تسهيالت أخبرى من إسبرائيل، عوس طة مصبر وقطبر. ومن الجهة األخبرى، 
فإنن حم س منصتة إلى مزاج الجمهوبر الغزي وليس عإمك نه  السم ح لنفسه  أن ُتصوبر كمتا ونة مع 

ولذلك ستواجه حم س صاوعة في كعح برد فال الجه د، وبرعم  ستحبربر البرسن لقسم من إسبرائيل. 
 وحداته . وهذه ظبروف سيكون فيه  من السهل فقدان السيطبرة والوصول إلى تصايد أوسع عكثيبر".

 12/11/2019، 48عرب 
 

 محلل إسرائيلي: قرار اغتيال أبو العطا اتخذ منذ هروب نتنياهو في أسدود .17
محلل سي سي إسبرائيلي صع ح اليوم إن قبرابر اغتي ل القي دي في سبراي  القدس عه ء أعو  ق ل الن صبرة:

الاط  اتخذ منذ ح دثة هبروب عني مين نتني هو من حفله االنتخ عي في "أسدود" على وقع إطالق 
 الصوابريخ.

  إال أنه تم " الاعبرية عميت سيغل، أن القبرابر اتخذ حينه  لتصفية أعو الاط12وعين المحلل في القن ة "
تأجيل التنفيذ لتكون الظبروف مالئمة، في حين ص دق "الك عينت" األسعوع الم ضي على تنفيذ 

 الاملية.
 12/11/2019، فلسطين أون الين

 
 نواب عرب في الكنيست: نتنياهو يصعد عسكريا للبقاء سياسيا .18

برئيس الوزبراء المكلف )األن ضول(: ق ل نواب عبرب في الكنيست )العبرلم ن( اإلسبرائيلي إن -القدس
عني مين نتني هو يصّاد عسكبري  على األبرض، في مح ولة للعق ء سي سي  في إش برة الغتي ل القي دي في 

 حبركة الجه د اإلسالمي عغزة عه ء أعو الاط .
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إن البرجل الذي خسبر “وق ل أيمن عودة برئيس الق ئمة الابرعية المشتبركة، في إش برة إلى نتني هو: 
 ”.متت لية سوف يتبرك األبرض محبروقة، فقط في مح ولة ي ئسة للعق ء في منصعهانتخ ع ت 

طوال عقد من الزمن، ك ن يامل كل صع ح لتاميق “وأض ف في تغبريدة على حس عه في تويتبر: 
 ”.االحتالل ومنع آف ق السالم، وهذا م  فاله اليوم أيض 

صبرابره على فال كل شيء من أجل سي سة نتني هو “من جهته، ق ل الن ئب وليد طه إن  التصايدية وا 
 ”.التمسك ع لحكم في إسبرائيل عكل ثمن، سياود عك برثة حقيقية على المنطقة عأكمله 

ن حي ة ماليين األعبري ء في “وأض ف في تصبريح مكتوب:  إن م  يحدث يهدد أمن المنطقة كله ، وا 
سبرائيل ع تت في خطبر نتيجة لسي س ت نتني هو الا  ”.دوانيةقط ع غزة وا 

تتطلب وجود قي دات سي سية، تقوم عتغليب مصلحة الشاوب على “واعتعبر طه أن المبرحلة الح لية 
 ”.النزوات السي سية الشخصية

  13/11/2019، القدس العربي، لندن
  

 أول دعوة إسرائيلية علنية إلخراج األردن من الحرم القدسي .19
البرد اإلسبرائيلي على القبرابر األبردني عادم تجديد ق ل ك تب إسبرائيلي إن ": عدن ن أعو ع مبر -21عبرعي

اتف ق استئج بر المن طق الزبراعية الحدودية، ينعغي أن يتمثل في إخبراج األبردن من القدس والحبرم 
 القدسي، حيث تشبرف المملكة على المقدس ت اإلسالمية من خالل هيئة األوق ف".

المتطبرفة، في مق له عصحيفة يدياوت  وزعم توم نيس ني، أحد نشط ء حبركة "إم تبرتسو" اليمينية
، حين 1919"، أن "هذه المن طق مبر على شبرائه  مئة ع م ع لضعط في 21أحبرونوت، وتبرجمته "عبرعي

اشتبراه  عنح س بروتنعيبرغ لتطويبر المشبروع الصهيوني، ونجح عتجنيد أموال ط ئلة، وشبراء م  مس حته 
 ه".ستة آالف دونم إلق مة محطة الكهبرع ء ومنظومة المي 

ع لتزامن مع  1949وأش بر نيس ني، برئيس حبركة طالب من أجل الحبرم القدسي، إلى أنه "منذ ع م 
دونم من المنطقة الزبراعية إلى السيطبرة  800اتف ق وقف إطالق الن بر مع األبردن، انتقلت مس حة 

 اإلسبرائيلية.
الزبراعية من خالل  ، خالل اتف ق السالم مع األبردن، تم التا مل مع هذه المن طق1994وفي ع م 

إق مة نظ م خ ص له ، عموجعه تاتبرف إسبرائيل ع لسي دة األبردنية عليه ، فيم  تاتبرف األبردن عحق 
 ع م ". 25إسبرائيل في استئج بره  لمدة 

حول ذكبر الحبرم القدسي  1994وأض ف أن هذا "يذكبرن  عم  تضمنه اتف ق السالم مع األبردن في ع م 
غيبر واضحة، دون أن تمنح األبردن حق السي دة عليهم ، لكن إسبرائيل  ومدينة القدس عاع برات ضع عية



 
 
 
 

 

 17 ص             5084 العدد:             11/13/2019ء ألربعاا التاريخ: 

                                    

تحتبرم الدوبر األبردني الخ ص ع لمملكة اله شمية في األم كن المقدسة اإلسالمية في القدس، م  ياني 
أن االتف ق لم يمنح األبردن دوبرا برسمي  مخطوط  من حيث السيطبرة أو التدخل في شؤون إسبرائيل 

 القدسي".السي دية في الحبرم 
وأكد أن "برئيس جه ز الموس د األسعق، أفبرايم ه ليفي، أحد عبراعي اتف ق السالم مع األبردن، ق ل إن 
الحبرم القدسي لم يذكبر ع لنص في اتف ق السالم، عل تطبرق إلى المواقع اإلسالمية المقدسة، في حين 

سي دة اإلسبرائيلية الك ملة أن القدس فيه  مقدس ت إسالمية ع ستثن ء الحبرم القدسي، وفي ظل غي ب ال
على الحبرم القدسي، فقد زاد األبردن في السنوات األخيبرة من نفوذه وتأثيبره على الحبرم القدسي، عم  

 يتن قض مع اتف ق السالم".
 12/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 محلل إسرائيلي: إيران أقرب للقنبلة النووية من أي وقت مضى  .20

عسكبري إسبرائيلي، أن الجمود الحكومي في إسبرائيل يمنع اتخ ذ أكد محلل : يحيى عي ش -21عبرعي
 قبرابرات ح سمة، عشأن استئن ف إيبران لجهوده  النووية.

وق ل محلل الشؤون الاسكبرية في صحيفة "يدياوت أحبرونوت" أليكس فيشم ن في مق ل تبرجمته 
ي شكل من أشك ل " إن "الحكومة اإلسبرائيلية تعدو وكأنه  في إضبراب عطيء، ال يسمح عأ21"عبرعي

 التفكيبر على المدى القصيبر أو الطويل"، مشددا على أن "الشبرق األوسط ال ينتظبر أي شخص".
وت عع فيشم ن: "التطوبرات األخيبرة تتطلب القبرابرات واإلجبراءات، ألن إيبران تطبرح قضيتين أمنيتين 

ق صوابريخ في عمق برئيسيتين إلسبرائيل"، موضح  أن "القضية األولى تتالق عقدبرة طهبران على إطال
الجعهة الداخلية اإلسبرائيلية، كبرد فال على الهجم ت اإلسبرائيلية ضد أهداف إيبران في الشبرق 

 األوسط".
وبرأى أن "إيبران لديه  ع لفال القدبرة على إطالق الصوابريخ على مواقع حس سة محددة داخل إسبرائيل"، 

، هو أن إيبران مستادة اآلن الستخدام مضيف  أن "الفبرق الوحيد اآلن عحسب وزابرة الجيش اإلسبرائيلي
 هذه القدبرة".

وأبردف فيشم ن ق ئال: "إسبرائيل ليست الساودية، لكن إيبران قد تواجه إسبرائيل، إذا استمبرت األخيبرة  
في تقييد نفوذه  في المنطقة"، الفت  إلى أن المسألة الث نية، تتالق عإعالن إيبران أنه  عدأت عتشغيل 

برات من األجهزة أجهزة الطبرد المبركزي الحديثة، التي يمكنه  تخصيب اليوبرانيوم أسبرع عاشبر م
 القديمة.
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وعّين المحلل الاسكبري اإلسبرائيلي أن ذلك ياني أن "إيبران خفضت الوقت الذي ستستغبرقه للوصول 
إلى القدبرة النووية الاسكبرية"، ماتقدا أنه "إذا ك نت إيبران عشية التوقيع على االتف ق النووي، على عاد 

في ح ل برغعت عذلك، ستكون ق دبرة على  أقل من ع م من الحصول على قنعلة نووية، فإنه  اآلن
 الحصول عليه  في فتبرة زمنية أقصبر".

 12/11/2019، "21موقع "عربي 
 

 ضابط إسرائيلي: السالم مع األردن يتآكل بفعل الضغوط على الملك .21
ق ل ض عط إسبرائيلي س عق في جه ز االستخع برات الاسكبرية : عدن ن أعو ع مبر -21عبرعي -غزة

السالم مع األبردن آخذ في التآكل، في ظل قبرابر الملك عدم تمديد استئج بر "أم ن"، إن "اتف ق 
 المنطقتين الزبراعيتين الحدوديتين إلسبرائيل".

وأوضح الض عط يوني عن من حيم أن "هذا سيضبر ع تف ق السالم، ويجالن  أم م س عقة خطيبرة كفيلة 
 ستقبرابر سلطته في المملكة".عإلغ ئه تدبريجي ، مع أن خطوة الملك هذه اضطبرابرية للحف ظ على ا

" إن "المهمة األولى 21وأض ف المستشبرق اإلسبرائيلي في مق له على موقع نيوز ون، تبرجمته "عبرعي
لبرئيس الحكومة اإلسبرائيلية الق دمة هي تبرميم الاالقة مع األبردن، التي تمتلك ماه  إسبرائيل أطول 

 اآلونة األخيبرة". حدود جغبرافية في ظل األزم ت المتالحقة عين الج نعين في
 12/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 وزير إسرائيلي: مخاوف من تنفيذ "الجهاد" لعمليات بحرية وجوية .22

وزيبر إسبرائيلي مس ء الثالث ء، أن هن ك مخ وف من تنفيذ حبركة الجه د اإلسالمي لاملي ت  أكد -لندن
 عن طبريق العحبر أو الجو، انتق م  الغتي ل الق ئد في سبراي  القدس عه ء أعو الاط .

وق ل وزيبر األمن الداخلي اإلسبرائيلي غلا د أبردان خالل تقييم للوضع األمني عبرئ سته المنطقة 
" i24إن "االستادادت عمستوى ع ل جدا لكل سين بريو محتمل"، عحسب م  أوبرده موقع "الجنوعية، 
 اإلسبرائيلي.

وك ن عضو الك عينيت يوف ل شط ينتس ذكبر أن اغتي ل أعو الاط  يحمل برس لة واضحة لحم س، 
 محذبرا: "ال تعدأوا مان ، ألنن  سنصل إليكم في الوقت والمك ن المن سب"، عحسب تاعيبره.

 ينتس أن "البرد اإلسبرائيلي حتى اآلن ك ن قوي  ومدبروس ، وكل شيء على الط ولة ونحن ال وأكد شط
 ننفي أي احتم ل"، مضيف  أن "إسبرائيل مستادة لكل سين بريو".

 12/11/2019، "21موقع "عربي 
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 مصاًبا 45 و داءشه 10.. االحتالل اإلسرائيلي يواصل عدوانه على غزة .23

أعلنت ، غزةفي وزابرة الصحة ، أن غزة، من 12/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمذكبرت 
 10عن ابرتف ع عدد الشهداء جبراء الادوان اإلسبرائيلي المستمبر على قط ع غزة منذ فجبر الثالث ء إلى 

ص عة   مواطن  عجبروح مختلفة 45عينهم سيدة وا 
ابرتقوا عقصف لالحتالل شم ل القط ع مس ء  اإلندونيسيشهداء للمستشفى  3وأف دت الوزابرة، عوصول 

 35ع م  محمد، وبراني ف يز برجب أعو النصبر  43اليوم، وهم: وائل ععد الازيز ععد هللا ععد النعي 
جبراء استهدافهم   استشهداع م . وذكبرت الوزابرة أن مواطنين  22ع م ، وجه د أيمن أحمد أعو خ طبر 

هللا عوض س كب  وهم : ععدالل شبرق عيت ح نون شم ل القط ع في وقت س عق من قعل االحت
ع م . كم  استشهد المواطن إعبراهيم أحمد  28ع م ، وععد السالم برمض ن احمد احمد  26العلعيسي 

ع م ، مس ء اليوم، متأثبرا عجبراحه التي أصيب عه  جبراء التصايد  26ععد البرحيم الض عوس 
زة. وق لت الوزابرة إن مواطنين استشهدا صع ح وعصبر اليوم شم ل القط ع االسبرائيلي شم ل قط ع غ

كم  أعلنت الوزابرة  ع م . 20ع م ، ومحمد عطية مصلح حمودة  25وهم : زكي عدن ن محمد غن مة 
صع ح ، عن استشه د القي دي في حبركة الجه د اإلسالمي عه ء سليم أعو الاط  وزوجته أسم ء أعو 

 هم شبرق مدينة غزة..الاط  ع ستهداف منزل
، أن غزة ــ ضي ء خليل، برام هللا ــ حه د عبرك ت، من 12/11/2019، العربي الجديد، لندنوأض فت 

ع مً ( وبراني ف يز  31المص دبر أعلنت أن الشهداء في عيت الهي ، هم محمد صالح حسن أعو شكل )
لت مص دبر محلية إن ع م (. وق  22ع مً ( وجه د أيمن أحمد أعو خ طبر ) 35برجب أعوالنصبر )

 الشهداء الثالثة يتعاون لـ"كت ئب شهداء األقصى"، الت عاة لحبركة "فتح".
وشيع آالف الفلسطينيين جثم ن أعو الاط  وزوجته في موكب جن ئزي كعيبر وسط مدينة غزة، وتاهد 

 ه".خالل التشييع ق دة من الذبراع السي سية لحبركة الجه د عـ"االنتق م لدم ئه والثأبر من ق تلي
وفي الضفة الغبرعية، نظمت القوى الوطنية واإلسالمية في مح فظة برام هللا والعيبرة وحبراك ت شع عية 
وطالعية، مس ء اليوم الثالث ء، وقفة واعتص م  على ميدان المن برة وسط برام هللا، برفض  للادوان 

 اإلسبرائيلي على قط ع غزة ووف ء لدم ء الشهداء.
عحم ية دولية من مج زبر االحتالل اإلسبرائيلي، ووقف الادوان على  وبرفع المش بركون الفت ت تط لب

قط ع غزة، وأخبرى تؤكد أن سي سة االغتي الت لن توقف المق ومة، فيم  هتف المش بركون للشهداء 
وقط ع غزة والمق ومة، وأكدت الحبراك ت الشع عية في نص دعوته  للمسيبرة أن الضفة وغزة ملتحمت ن، 

 ط االحتك ك مع جيش االحتالل.داعية إلى إشا ل نق 
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 يوًما من اإلضراب.. األسير علي ينتصر على السجان  112بعد  .24

عّلق األسيبر المقدسي إسم عيل علي، مس ء اليوم الثالث ء، إضبراعه المفتوح عن الطا م عاد : برام هللا
األسيبر وق لت جماية "ن دي  اتف ق على تحديد سقف اعتق له اإلدابري مع إدابرة سجون االحتالل.

الفلسطيني" الحقوقية، اليوم: إن ع ئلة األسيبر علي أعلغته  عوقف نجله  اإلضبراب عن الطا م، والذي 
أوضحت أن علي علق إضبراعه عاد اتف ق يقضي و  يوًم  توالًي  برفًض  العتق له اإلدابري. 112استمبر 

 أشهبر. 6عتحديد سقف اعتق له اإلدابري، عحيث يكون هن ك أمبر إدابري أخيبر عحقه ومدته 
 12/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شهراً  18االحتالل اإلسرائيلي يحكم بسجن والدة الشهيد الفلسطيني أشرف نعالوة  .25

أصدبرت محكمة "س لم" الاسكبرية اإلسبرائيلية، اليوم الثالث ء، حكمً  عسجن : طولكبرم ــ س مبر خويبرة
شهبرًا، مع غبرامة  18ع مً ( لمدة  56 ء مهداوي )والدة الشهيد الفلسطيني أشبرف نا لوة؛ األسيبرة وف

وق ل شقيق األسيبرة غس ن مهداوي، لـ"الابرعي الجديد"، "جلسة اليوم ك نت األخيبرة لشقيقتي  م لية.
وف ء، عاد أكثبر من ثالثين جلسة، منذ اعتق له  قعل أكثبر من ع م عقب استشه د أشبرف، في الس عع 

بر ينص على اعتق ل وف ء لثم نية عشبر شهبرًا فاليً ، وع لت لي . القبرا2018من أكتوعبر/تشبرين األول 
 ".2020سيكون اإلفبراج عنه  في شهبر م يو/ أي بر 

ولفت مهداوي إلى أّن الحكم عحق شقيقته "يتضمن أيضً  دفع غبرامة م لية عقيمة أبرعاة آالف شيقل 
ض فة إلى معل  أبرعاين ألف دوالبر(، وكذلك سنة مع وقف التنفيذ، ع إل 1100ع لاملة اإلسبرائيلية )نحو 

ألف دوالبر( كتاويض لا ئالت القتلى اإلسبرائيليين في الاملية التي نفذه  الشهيد  11شيقل )نحو 
أشبرف داخل مستوطنة )عبرك ن( المق مة على أبراضي مح فظة سلفيت شم لي الضفة الغبرعية المحتلة، 

 ".واشتبرطت المحكمة اإلسبرائيلية دفع التاويض قعل اإلفبراج عنه 
 12/11/2019، العربي الجديد، لندن

 
 محافظ القدس: ما يحدث في العيسوية مقدمة لتهجير واسع .26

عحق « اإلسبرائيلي»ق ل مح فظ القدس عدن ن غيث، إن االعتداءات التي ينفذه  االحتالل : وك الت
عدم  علدة الايسوية وأهله  في مدينة القدس المحتلة، مقدمة لجبرائم تهجيبر واساة النط ق، ويجب

التا مل ماه  كأموبر اعتي دية تتكبربر يوميً ، وال تستدعي بردود فال إقليمية ودولية، خ صة أنه  
 تستهدف المواطنين وأبرضهم وممتلك تهم.
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ودان غيث في عي ن، أمس، االعتداءات المتواصلة عحق المواطنين الازل في القدس المحتلة 
لهجمة غيبر اعتي دية. وتحدث عم   ومحيطه ، والايسوية على وجه الخصوص، والتي تتابرض

يتابرض له أه لي العلدة من سي سة عق ب جم عي، حيث يواجهون الموت يوميً  عسعب حملة التنكيل 
الممنهجة ضدهم من قعل مؤسس ت االحتالل المختلفة، الفتً  إلى أنه ومنذ يونيو/ حزيبران الم ضي 

 عدأت حملة اعتداءات ط لت العشبر والشجبر والحجبر فيه .
ص عة المئ ت، واعتق ل و  ذكبر غيث أن جبرائم االحتالل أدت إلى استشه د الش ب محمد سميبر ععيد، وا 

مواطن، عينهم نسوة وأطف ل، ن هيك عن استدع ء المواطنين ومالحقتهم، وهدم  500م  يزيد على 
ات التي من زلهم، وتوزيع إخط برات وقبرابرات ع لهدم، فيم  لم تسلم مدابرس الايسوية من حملة االعتداء

 ط لت الطلعة والمالمين.
ونوه عأن العلدة تشهد منذ أشهبر عملية اقتح م ت يومية على مدابر الس عة، وانتش برًا لحواجز الشبرطة 
وقوات االحتالل الخ صة في شوابرعه  وعند مداخله ، حيث يجبري توقيف المبركع ت وتفتيشه ، وتحبريبر 

متف وتة عحجج مختلفة، واقتح م للمح ل  مخ لف ت سيبر عشوائية، وسحب برخص المبركع ت لفتبرات
 التج برية والتنكيل ع لتج بر، وتفجيبر أعواب المن زل السكنية، واالعتداء على األه لي ع لضبرب.

وأكد أن االحتالل حول شوابرع العلدة إلى س حة لتدبريب الفبرق الخ صة وحبرس الحدود، كذلك لم تسلم 
 المبراكز الصحية من االقتح م والتفتيش.

 13/11/2019، ، الشارقةالخليج

 
 ويحمل "إسرائيل" مسؤولية تبعاته غزةقطاع األردن يدين العدوان على  .27

الادوان اإلسبرائيلي ضد  األبردنية دانت وزابرة الخ برجية وشؤون المغتبرعين: نيفين ععد اله دي -عم ن
ضيف  ه وأكد الن طق البرسمي ع سم .، وحملت "إسبرائيل" مسؤولية تعا تهأمسقط ع غزة منذ صع ح 

التصايد لن يؤدي إال لزي دة التوتبر والانف وتاميق عيئة اليأس وتازيز األجندات هذا أن  ،هللا الف يز
وأض ف أن حل مشكلة قط ع غزة تكمن في  المتطبرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول. 
وبرفع الحص بر الج ئبر عن القط ع والما لجة  ،إيج د أفق سي سي حقيقي ع لاودة لط ولة المف وض ت

 واحتبرام قواعد الق نون الدولي. السبرياة لالحتي ج ت اإلنس نية فيه،
 2019/11/13، الدستور، عّمان
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 ألونروالتمديد الاألردن يطالـب المجتـمع الدولي ب .28
نه ء االستام برلجنة المس ئل افي كلمته أم م أكد االبردن  : نيويوبرك الت عاة لألمم  لسي سية الخ صة وا 
هم    ن قضية الالجئين الفلسطينيين  واالونبرواأ ،ونبروااألالمناقدة حول العند المتالق عوك لة  المتحدة

االبردن ع ن القضية  إليم نفي مقدمة  اولوي ت الملك ععد هللا الث ني والسي سة الخ برجية للمملكة، 
على أن اي  األبردن، مهند شداد،مندوب وشدد  الفلسطينية ستعقى الش غل االول للوجدان الابرعي.

ال  ،ابر في المنطقةمح ولة لالنتق ص من دوبر الوك لة ف نه سيؤدي الى تهديد االمن وزعزعة االستقبر 
المجتمع الدولي الى التصويت داعيً   سيم  في غي ب آف ق الحل السي سي المعني على حل الدولتين.

 لص لح تمديد والية االونبروا. 
 2019/11/13، الدستور، عّمان

 
 عّمان تهدد بقطع المياه عن "إسرائيل" للغمر والباقورة بعد استعادة األردن السيادة .29

 مسعق ً  برغم أن القبرابر ععسط األبردن سيطبرته على منطقتي الع قوبرة والغمبر ك ن مابروف ً : أحمد إعبراهيم
من خالل  ت "إسبرائيل" نحو تصايد جديدتوجه، في ظل عالق ت ع بردة ومتوتبرة، منذ نحو ع م ك مل

ء على إنه  ، برداً عقطع المي ه عن الا صمة األبردنية، أوبري أبريئيل، اإلسبرائيليوزيبر الزبراعة  تهديد
 .ع قوبرة والغمبر من اتف قية السالمملحقي ال

 2019/11/12 ،الشرق، الدوحة
 

 العدوان على قطاع غزةالعربية تحمل "إسرائيل" مسؤولية  الجامعة .30
على قط ع غزة والشاب الفلسطيني،  نت ج ماة الدول الابرعية الادوان اإلسبرائيليدا: قن  -الق هبرة 

ة الا مة للج ماة، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجبرحى. وحّمل عي ن ص دبر عن األم ن
أتي في ي اعتعبرت أنهو المسؤولية الك ملة عن هذه الحلقة من الادوان،  أمس، الحكومة اإلسبرائيلية
الانف واالضطبراب، الذي تتج وز إلى جبر المنطقة نحو المزيد من  سي ق مح والت إسبرائيلية

 اناك س ته حدوده  إلى تهديد األمن والسلم الدوليين.
 2019/11/12 ،الشرق، الدوحة

 
  ال يسـقـط بالتـقـادم إلى وطنهم السعودية: حق الفلسطينيين فـي العـودة .31

نه ء االستام برأم م اللجنة ا ته في كلم، جددت الساودية: )وك الت( تأكيد حق  ،لسي سية الخ صة وا 
الفلسطينيين وع ئالتهم في الاودة إلى وطنهم، مؤكدة أنه حق غيبر ق عل للتصبرف ومن الحقوق الث عتة 
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أن أزمة الالجئين ليست إنس نية عقدبر وأكدت  والبراسخة ال ينقضي عمبروبر الزم ن وال يسقط ع لتق دم.
 إنه ء االحتالل اإلسبرائيلي سعب البرئيسي وهوم  هي أزمة سي سية، لن تتم ما لجته  إال عما لجة ال

 .للسالم برابرات الدولية والمع دبرة الابرعيةلألبرض الفلسطينية وعقية األبراضي الابرعية، وفقً  للق
 2019/11/13، الخليج، الشارقة

 
 اإلسرائيليةالعدل األوروبيـة تقـرر وسم منتجـات المستوطنـات  محكمة .32

، أمس قضت محكمة الادل األوبروعيةأن  ،وك التنقال عن  2019/11/13، الخليج، الشارقةنشبرت 
التي المصناة في األبراضي  ع ملصق ت على المنتج ت الغذائية اإلسبرائيليةالثالث ء، عأنه يجب وض

حكم أن المالوم ت عشأن المنتج يجب أن تتيح ال. وج ء في تحتله ؛ لتوضيح مك ن نشأته 
ليس فقط ع العتع برات الصحية واالقتص دية والعيئية "ة على علم متالق للمستهلكين القي م عخي برات

، إض فة إلى االلتزام ع لق نون الدولي. وسوف تتم "ولكن أيضً  االعتع برات األخالقيةواالجتم عية، 
وينص  محكمة.الاآلن إح لة القضية للمح كم الفبرنسية؛ من أجل إصدابر قبرابر نه ئي، وفقً  لحكم 

تح د األوبروعي وسم المنتج ت الق دمة من المستوطن ت المق مة على القبرابر عأنه على جميع دول اال
برتفا ت الجوالن السوبرية، عاع برة األبراضي الفلسطينية المحتلة عم  فيه  القدس الشبرقية، إض فة إلى م

 ."ُصنع في مستوطنة إسبرائيلية"
المتحدثة ع سم المفوضية األوبروعية، مين  أندبريف ، أكدت  أن ،2019/11/13، االخبار، بيروتوذكبرت 

أّي  االتح د ال يدعم"، مضيفة أن "د األوبروعي األس سي ألمن إسبرائيلالحكم ال يغّيبر دعم االتح "أن 
ص بر م  يسمى حبركة مق طاة نوع من المق طاة أو الاقوع ت على إسبرائيل، ويبرفض مح والت أن

 . "إسبرائيل
 

 ترى أن ال مبرر لقصف "إسرائيل" بالصواريخالخارجية األلمانية رغم اغتيال قيادي فلسطيني:  .33
 واعتعبرمن قط ع غزة.  "إسبرائيل"أدانت الحكومة األلم نية الهجم ت الص بروخية التي استهدفت  عبرلين:

"، نتيجة أي معبربر للانف ضد مدنيين أعبري ء ليس هن كأن "متحدث ع سم وزابرة الخ برجية األلم نية، 
 إطالق أكثبر من م ئة ص بروخ من غزة على المدن اإلسبرائيلية.

 2019/11/12، الشرق األوسط، لندن
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   "إسرائيل"ة باتجاه االتحاد األوروبي يطالب بوقف فوري إلطالق الصواريخ من قطاع غز  .34
متحدث ع سم االتح د األوبروعي عوقف فوبري إلطالق الصوابريخ من  ط لب)د ب أ(:  - عبروكسل

، من أجل حم ية أبرواح "تهدئة سبرياة وك ملة"، ودع  إلى "إسبرائيل"قط ع غزة ع تج ه جنوب ووسط 
 الذي يمكنه وضع حدالحل السي سي فقط هو "أن  له ي نفي عوأض ف  الفلسطينيين واإلسبرائيليين.

 ."لتلك الدوبرات المستمبرة من الانف
 2019/11/12، القدس العربي، لندن

 
 واستمرار تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين "األونروا"لدعم  "قوي"توجه أممي  .35

اللجنة البراعاة لمق ومة االستام بر الت عاة أكدت غ لعية الدول األعض ء في : ن دية ساد الدين -عم ن 
ضبروبرة دعم الوك لة لضم ن  ،األونبرواالمجتماة لمن قشة تجديد تفويض وك لة  ،لألمم المتحدة

عوصفه  ع مل  استمبرابرية عمله  وتقديم خدم ته  الحيوية ألكثبر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني،
واليته  كية اإلسبرائيلية الحثيثة لتقليص مدة يبر في خطوة مض دة للمس عي األم .استقبرابر في المنطقة
 حد إنه ء وجوده .

المش وبرات أهمية ع لغة وح سمة، كتوطئة للتصويت األولي المقبربر عاد غد الجماة،  هذهوتكتسب 
لثالث سنوات  "األونبروا"لتجديد والية وصواًل إلى التصويت النه ئي والح سم مطلع الشهبر الق دم، 

 .ق دمة
 2019/11/13، الغد، عّمان

 
 2020 - 2019عباس  .36

 نعيل عمبرو
في االنتخ ع ت « فتح»في وقت معكبر، أعلن عن أن البرئيس محمود عع س هو المبرشح الوحيد لـ

 البرئ سية التي سيتحدد موعده  فيم  عاد.
هد اإلعالن المعكبر ج ء عمث عة حسم مسعق لمابركة الخالفة التي تجبري على نحو ص مت ولكن عج

« فتح»ص خب، غيبر أنه حسم مؤقت، إذ إن السؤال الذي لم ُيجب عنه حتى اآلن: من هو مبرشح 
 ح ل غي ب عع س؟

اإلسبراع في وضع الابرعة أم م الحص ن أي إعالن التبرشح قعل حسم أمبر المابركة االنتخ عية، 
عين قي دة خصوصً  الشق البرئ سي منه ، أماله دافع موضوعي قوي هو عدم وجود مبرشح تلق ئي من 

مثلم  ك ن األمبر عليه طيلة مسيبرة عبرف ت الطويلة، فقعل زمن السلطة واالنتخ ع ت خصوصً  « فتح»
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في الوطن، ك ن لابرف ت مبرشحون تلق ئيون لخالفته، وعوساك انتق ء أي واحد منهم ليجمع عليه 
وخ لد صالح خلف وخليل الوزيبر « فتح»وق دة الحبركة، في ذلك الزمن ك ن في « فتح»أعض ء 

الحسن وف بروق القدومي. غيبر أن للقدبر سطوة ال تبرد في صن عة الت بريخ، فك ن أن م ت الثالثة 
 الكع بر في حي ة عبرف ت ولم يعَق من الت بريخيين سوى القدومي وعع س، أط ل هللا عمبرهم .

أفسح في ك ن القدومي قد أخبرج نفسه من الحلعة حين اتخذ موقفً  جذبريً  برافضً  التف ق ت أوسلو، م  
المج ل أم م الت بريخي اآلخبر عع س الذي لم يكن مجبرد مهندس ألوسلو مثلم  ش ع هذا اللقب في 

، لهذا وعفال عوامل إيج عية «فتح»حينه، عل ص بر البرجل الث ني عال من زع في التبراتعية الا ئلية لـ
السة الفتة من أخبرى نضجت على مستوى الوضع الفلسطيني واإلقليمي والدولي انتقلت البرئ سة عس

 عبرف ت لاع س، ولقد حظي الخليفة التلق ئي عإجم ع قل نظيبره في ت بريخ الزع مة الفلسطينية.
م  إن نودي عاع س برئيسً  للفلسطينيين عدءًا ع لمنظمة ثم السلطة ثم الدولة، وجد البرجل نفسه أم م 

ية السي سية التي مسؤولي ت مض عفة حتى عن تلك التي ك نت في عهد عبرف ت، فالى صايد الامل
ك ن عع س مهندسه  وواضع تص ميمه  واألكثبر إخالصً  لنج حه ، فإنه  لم تتبراجع فحسب عل تحولت 

إسبرائيلية مجبرد هذبر وجبري وبراء  -إلى عكسه  تم مً ، وص بر مجبرد الحديث عن مف وض ت فلسطينية 
 السبراب.

صلعة التي تقف عليه  الح لة وعلى صايد الجعهة الداخلية التي ك نت في كل المبراحل األبرض ال
الفلسطينية، فقد انقسمت على نحو غيبر مسعوق في ت بريخ الامل الوطني الفلسطيني، إذ تج وز 
االختالف الح لة الصحية القديمة التي ك ن فيه  خط ما برض يق عله خط أوسع مواٍل ليعل  حد 

مجبرد إفبراز لصبراع عين العبرامج  االنقس م ثم االنفص ل، لم يكن االنقس م الذي دخل ع مه الث لث عشبر
والبرؤى، عل تكبرس كصبراع على النفوذ والسلطة والشبرعية وص برت له امتدادات سي سية وجغبرافية 
وتح لفية، وتحولت الشبرعية المحسومة دون شك التي تمثله  منظمة التحبريبر إلى ح لة إشك لية وص بر 

وعصوبرة مطلقة على قط ع غزة، وال  ع إلمك ن ادع ؤه  من قعل حبركة حم س التي تسيطبر فااًل عل
تخفي تطلاه  للسيطبرة على م  تعقى وعأي وسيلة ممكنة متكئة على ذلك الفوز القديم الذي أحبرزته 

 في انتخ ع ت المجلس التشبرياي الث ني.
ألمكن إيج د عالج أو احتواء له  عصيغة أو عأخبرى، « حم س»و« فتح»ولو ك نت الحك ية كله  عين 

ذاته ، هذا الصبراع الذي أفقده  « فتح»األموبر تاقيدًا تص عد الصبراع الداخلي في  إال أن م  زاد
نفوذه  المحسوم والمتفوق داخل الحي ة الفلسطينية وانتزع منه  أغلعية عبرلم ن ك نت هي ص ناة فكبرته 

ن، وآلي ته وحتى نظ م انتخ عه، ومنذ ذلك الوقت والحديث هن  يدوبر عن مس حة زمنية تزيد على عقدي
ش ع مصطلح يتداوله الفلسطينيون وكل المتوغلين في شؤونهم من الابرب وغيبر الابرب مف ده أن 
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لم تُفز عقوته  الذاتية وال عشاعيته  وال عصدقية شا براته ، عل ف زت من خالل استغالله  « حم س»
 «.فتح»الح ذق للفبراغ ت الواساة التي فتحت الطبريق أم مه  وكله  من صنع الصبراع الداخلي في 

وحين يحدث أمبر كهذا، فال من ص من أن يسحب تأثيبره على اإلط بر المفتبرض أن يكون الذخبر 
 «.منظمة التحبريبر»األعلى واألوسع واألكثبر أهمية على صايد الشبرعية الوطنية 

وم  دام الفلسطينيون يتحدثون عن انتخ ع ت ع مة فيجدبر عسي سييهم ومفكبريهم ون شطيهم قبراءة وضع 
 ى حقيقته والتا مل ماه  على أس س أنه  ع ألمس ليست هي التي نبراه  اليوم.المنظمة عل

فلقد تحولت من ك نت تسمى عن جدابرة الدولة المانوية للشاب الفلسطيني إلى مجبرد شبرعية ع برية 
 عن أي نفوذ يجاله  ق دبرة على تصويب مس بر الحبركة الفلسطينية وتفايل شبرعيته  ومؤسس ته .

مة التحبريبر اآلن، فإنن  نبرى عوضوح كيف تجبردت من فص ئل ك نت تسمى عنظبرة إلى ح ل منظ
« فتح»ت بريخيً  سدنة م  اصطلح على وصفه ع لنص ب السي سي، وهذا عحد ذاته ال يسجل في ص لح 

 وما بركه  البراهنة والمقعلة الستبرداد المك نة والنفوذ.
عالن المعكبر وغيبر المف جئ عن ، عاد كل م  تقدم فإن اإل2020 - 2019عودة إلى الانوان عع س 

ينعغي أن يشال ضوءًا أحمبر في غبرفة قي دته، ف لبرجل ال « فتح»مع ياته مبرشحً  وحيدًا للبرئ سة ع سم 
، إذ ال خالف عليه، لذا ف لمطلوب منه والح لة هذه أن «فتح»يا ني من ماضلة تبرشيحه من قعل 

في اليوم الت لي لغي عه، فهذا أهم م  يامل منذ اللحظة على ما لجة مسعقة لم  يتوقع أن يحدث 
يحت جه الشاب الفلسطيني المتخوف كثيبرًا من احتم الت الفبراغ والفوضى والتدخالت الخ برجية عم  في 

 ذلك اإلسبرائيلية.
عع س فهذا م  ال تستطيع الحبركة عوضاه  البراهن أن تفال غيبره، وهذا التبرشيح « فتح»أن تبرشح 

والء وثقة، عل تكليف ألداء مهم ت ثقيلة لتأمين م  سيأتي على كل العديهي ال ياني مجبرد تجديد 
 المستوي ت.

 13/11/2019، ، لندنالشرق األوسط
 

 اغتيال في غّزة.. أهداف شخصية وأخرى استراتيجية وسياسية .37
 عبراعي س بري

 ديين قد يح ول عني مين نتني هو أن يحّقق عّدة أهداف في الضبرعتين األخيبرتين اللتن استهدف عهم  قي
كعيبرين في حبركة الجه د اإلسالمي، حيث فشل في اغتي ل عضو المكتب السي سي في الحبركة أكبرم 
الاجوبري في دمشق، ونجح في غّزة ع غتي ل عه ء أعو الاط ، القي دي الكعيبر في "سبراي  القدس"، 
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 شبرة عن عدد الجن ح الاسكبري لحبركة الجه د اإلسالمي، وهو الذي ُتحّمله "إسبرائيل" المسؤولية المع
 كعيبر من نش ط ت المق ومة في قط ع غّزة وبردوده  على اعتداءات االحتالل في اآلونة األخيبرة.

تكمن خطوبرة االستهداف اإلسبرائيلي في غّزة، في استئن ف عملي ت االغتي ل وخبرق قواعد االشتع ك 
فلم يكن نوع الاملية  مع المق ومة، وفي اإلعالن اإلسبرائيلي الواضح عن الاملية، تنفيذا وتصبريح ،

نم  ك ن قصف  واضح المصدبر، تعاه إعالن من أعلى  من ذلك النمط االستخع براتي المعهم والماقد، وا 
المستوي ت السي سية والاسكبرية واألمنية اإلسبرائيلية، على لس ن كّل من برئيس وزبراء االحتالل 

"الش ع ك" نداف أبرغم ن. ومن نتني هو، وبرئيس أبرك ن جيشه كوخ في، وبرئيس جه ز األمن الداخلي 
المستعاد تم م ، وجود خطوبرة موضاية وبراهنة دفات االحتالل لهذا االستاج ل في تنفيذ اغتي ل 

 مكشوف ومالن عنه، مم  ياني أّن ثّمة أهداف  سي سية تقف خلفه، وأخبرى استبراتيجية.
لية وعجزه عن تشكيل يذهب كثيبر من المحللين إلى أّن عني مين نتني هو يهبرب من أزمته الداخ 

حكومة يتحّصن عه  من المالحق ت القض ئية؛ إلى افتا ل مواجهة مع قط ع غّزة، يساى إلى ضعطه  
وحصبره  في أضيق الحدود، ع الستا نة ع لمخ عبرات المصبرية، الوسيط الدائم م  عين االحتالل 

ساة، وفي الوقت نفسه والمق ومة، والمبراهنة على عدم برغعة حبركة حم س في االنجبرابر إلى حبرب وا
ُيحّمل نتني هو المسؤولية حين الفشل لوزيبر حبرعه الجديد نفت لي عينيت، وهو الذي عّينه في برشوة 

أعيض" المن فس لليكود. ويعدو هذا  -سي سية لقطع طبريق على دخوله حكومة يشكله  حزب "أزبرق
 سبرائيلية.البرأي وجيه ، ع لنظبر إلى االهتبراء المتن مي في النخعة السي سية اإل

يمكنن  أن نضع هذا الهدف، من جملة األهداف التي يساى نتني هو لتحقيقه ، لكن ال يمكنن  تغييب 
ي الواضح من عملية االغتي ل، اعتداء من أهداف إستبراتيجية موضاية، تبرغب الهدف األمني والاسكبر 

في استا دة المع دبرة، وتبرسيخ علّو اليد اإلسبرائيلية أمنّي  وعسكبرّي ، وفبرض الموقف على قط ع غّزة، 
، 2014وهو م  كسبرته المق ومة في غّزة عاد سلسلة من المواجه ت الاسكبرية عاد انته ء حبرب الا م 

 عمسيبرات الاودة، ف برضة قواعد اشتع ك جديدة، س همت في تأزيم الوسط السي سي اإلسبرائيلي. مبروبرا
يتصل عهذا الهدف، انزع ج االحتالل من ح لة المق ومة التي س هم الشهيد عه ء أعو الاط  في برسم  

يبر ما لمه  البراهنة، وعلى نحو اناكس على األوض ع األمنية في محيط قط ع غّزة، وعلى التداع
اإلسبرائيلية تج ه القط ع أخيبرا. وع غتي له يكون االحتالل قد نّفذ برّدا مالن  على نش ط المق ومة المش بر 
إليه، يطمح منه )أّي هذا البرّد المالن( الستا دة م  يسميه البردع في الجنوب، وفي الوقت نفسه ُيفقد 

فبرض الما دلة التي تن سعه على  المق ومة واحدا من أهّم ق دته  الف علين، األمبر الذي يس عده في
قط ع غّزة برغم  عن أهله  ومق ومته . وهو عذلك يح ول االستف دة من الظبرف المحيط عقط ع غّزة، 
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من انقس م فلسطيني، وتطويق للمق ومة الشاعية في الضّفة الغبرعية، وتح لف شعه صبريح مع دول 
 لعيت األعيض في واشنطن.أس سية في المنظومة اإلقليمية الابرعية، وغط ء مطلق من ا

الحديث عن الظبرف اإلقليمي المحيط ُيذّكبر عأمبرين: عمخّطط تصفية القضية الفلسطينية، الذي أعلن 
يبران  عنه تبرامب وتعّين أّن دوال عبرعية أس سية تقف خلفه، وع لتوتبر المتن مي م  عين "إسبرائيل" وا 

إلش برات اإلسبرائيلية عن احتم الت نشوب وعاض القوى المّتصلة عه . وقد كثبرت في اآلونة األخيبرة ا
حبرب إقليمية، أو دون ذلك في الشم ل مع حزب هللا، وفي الجنوب مع حم س وعقية حبرك ت 
المق ومة. وكال األمبرين يتطلع ن ع لضبروبرة إضا ف قط ع غّزة، العقاة الوحيدة في الا لم اليوم التي 

ق األمبر عمخطط ت تصفية القضية الفلسطينية تق تل االحتالل وتتخذ منه موقف  جذبرّي . فسواء تال
ضا ف آخبر قوى المن عة في األّمة، أو الدخول في حبرب أو مواجهة مع قوى أخبرى من وئة  وا 

 لـ"إسبرائيل" في المنطقة، فإّن ما لجة مشكلة المق ومة في غّزة ال عّد منه  ع لنسعة لـ"إسبرائيل".
التوجه إلى حبرب واساة مع القط ع اآلن، ولذلك ال ياني ذلك ع لضبروبرة أّن "إسبرائيل" تبرغب في  

فهي تساى إلى قصبر المواجهة مع حبركة الجه د اإلسالمي، دون حبركة حم س، وتعّث تسبريع ت تبريد 
منه  اصطن ع شبرخ عين قوى المق ومة في غّزة، ولكّنه  تمّهد عمثل هذا االغتي ل لتحقيق أهدافه  

إليه  س عق ، وصوال إلى التخّلص من عقعة المق ومة في والاسكبرية واألمنية المش بر  االستبراتيجية
القط ع. وعهذا تجتمع أهداف مؤسس ت الكي ن اإلسبرائيلي، من االغتي ل، مع أهداف نتني هو 

 الشخصية والسي سية.
ذا ك نت هذه المق لة ُتكتب ُمعّكبرا قعل اتض ح اتج ه ت التصايد، فإّنه ينعغي التذكيبر، عم  نقوله  وا 

االتج ه ت تخضع لاوامل متاددة، وليس إلبرادة الف عل األس سي فحسب، وأّن الحبرب كثيبرا  دائم : إنّ 
م  تالو على التدعيبر الاقالني، فمهم  ك نت تقديبرات االحتالل، من شأن هذه المواجهة أّن تذهب 

 حيث ال يحتسب.
 12/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 واستعادة الردعتصعيد ضد غزة لحل األزمة السياسية اإلسرائيلية  .38

 نض ل محمد وتد
أشال االحتالل اإلسبرائيلي، أمس الثالث ء، نيبران الحبرب على غزة، ع غتي ل ق ئد "سبراي  القدس" في 
المنطقة الشم لية، عضو المجلس الاسكبري لحبركة "الجه د اإلسالمي"، عه ء أعو الاط ، في توقيت لم 

مة السي سية المتواصلة في إسبرائيل من جهة، يخُل من االعتع برات السي سية الداخلية، لحل األز 
ومح ولة استبرج ع البردع اإلسبرائيلي المفقود قع لة المق ومة الفلسطينية في قط ع غزة، من جهة أخبرى، 
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عاد سلسلة من التهديدات ع قتبراب إطالق عملية عسكبرية واساة ضد حبركة "حم س" في القط ع، وفق 
مة االحتالل عني مين نتني هو، وبرئيس أبرك ن الجيش تصبريح ت أطلقه  أخيبرًا كل من برئيس حكو 

 الجنبرال أفيف كوخ في.
وك ن الفتً  حبرص نتني هو على أن يتحدث عاد جلسة الك عينيت السي سي واألمني في مؤتمبر صح في 
مشتبرك مع كوخ في، وفي خطوة خ برجة عن المألوف عمش بركة برئيس "الش ع ك" نداف أبرغم ن أيضً ، 

 برات "أمنية وعسكبرية" وبراء عملية اغتي ل أعو الاط ، من جهة، وإلعا د شعه ت للتأكيد على اعتع
االعتع برات الحزعية والسي سية الداخلية لنتني هو، ع ستغالل صالحي ته والمخ طبرة عتصايد عسكبري 

 وحبرب طويلة ضد غزة، العتع براته الخ صة وتحقيق مك سب سي سية، من جهة أخبرى.
حزب "الامل"، عومبر ع بر ليف، منذ س ع ت الصع ح، في التشكيك  ولم يتبردد عضو الكنيست عن

عـ"موضوعية" القبرابر عتصفية أعو الاط ، واته م نتني هو صبراحة عأن القبرابر ج ء ع ألس س عهدف عبرقلة 
مس عي زعيم تح لف "ك حول لف ن" الجنبرال عني غ نتس لتشكيل حكومة ضيقة، مع عق ء سعاة أي م 

منوحة له من برئيس الدولة برؤعين بريفلين، ودفاه من جديد للاودة إلى على المهلة البرسمية الم
التف وض مع حزب "الليكود" على خي بر تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق المس بر الذي اقتبرحه البرئيس 

 اإلسبرائيلي.
ويشّكل التصايد الجديد نقطة توافق عين المستوى السي سي ممثاًل عنتني هو، والمستوى الاسكبري ممثاًل 
عكوخ في، عاد أن ك ن نتني هو قد فشل في الح دي عشبر من سعتمعبر/ أيلول الم ضي، عادم  اضطبر 
إلى تبرك مهبرج ن انتخ عي عاد إطالق صوابريخ من قط ع غزة ع تج ه إسبرائيل فوق مدينة أسدود، في 

ت، شّن عملية عسكبرية واساة ضد غزة، ف لمستش بر القض ئي للحكومة اإلسبرائيلية، أفيح ي مندلعلي
وق دة المؤسسة األمنية برفضوا آنذاك شّن عملية عسكبرية واساة قعل أي م مادودة من مابركة 

 االنتخ ع ت التي جبرت في الس عع عشبر من سعتمعبر.
في المق عل، شهدت األس عيع األخيبرة، عموازاة استمبرابر األزمة السي سية في إسبرائيل وعدم قدبرة نتني هو 

يل حكومة جديدة، توافقً  عين المستوى الاسكبري ونتني هو، تمّثل في وال غ نتس، لغ ية اآلن، على تشك
تصبريح ت عديدة أطلقه  كوخ في ق ل فيه  إن إسبرائيل تواجه تحدي ت أمنية على الجعهتين الشم لية 
ن تصبريح ت المستوى السي سي عهذا الخصوص لم تكن ع لضبروبرة  والجنوعية على حد سواء، وا 

 ألسع ب سي سية.
الحتالل الذي أطلق مبرابرًا تهديدات مختلفة، يساى من التصايد الح لي لتحقيق أهداف ويعدو أن ا

عدة، سواء سي سية، خصوصً  على الصايد الداخلي لجهة تكثيف الضغوط على الجنبرال غ نتس 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعقي نتني هو في الحكم، وأخبرى عسكبرية تتصل عمح ولة استا دة قوة 
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ودق إسفين عين حبركة "حم س" و"الجه د اإلسالمي"، ث نيً . وفي هذا السي ق، عبرزت البردع، أواًل، 
أمس تأكيدات الجيش اإلسبرائيلي أن الاملي ت تستهدف ع ألس س خالي  "الجه د اإلسالمي"، وأن 
اغتي ل أعو الاط  ج ء أيضً  لمسؤوليته عن إطالق مئ ت الصوابريخ ع تج ه إسبرائيل في الا م 

يطه لجملة عملي ت ضد االحتالل، وع ألس س عفال ما برضة أعو الاط  للتهدئة الم ضي، وتخط
اإلسبرائيلية مع "حم س". وك ن الفتً  إش برة اإلعالم اإلسبرائيلي إلى أن أعو الاط  اسُتدعي الشهبر 
الم ضي ضمن قي دات أمنية فلسطينية من قط ع غزة لمح دث ت مع المخ عبرات المصبرية، تم عموجعه  

فبراج عن عدد من ماتقلي "الجه د اإلسالمي" في القط ع، ومع ذلك ظل أعو الاط  على أيضً  اإل
 موقفه البرافض للتهدئة مع االحتالل.

في المق عل، أش بر محللون عسكبريون، عينهم أفي سيسخ بروف، في موقع "واال"، إلى أن التصايد 
برت إلى "مواصلة إطالق الجديد يضع "حم س" في ح لة إبرع ك، وأم م ماضلة شديدة، في ح ل اضط

يد الجه د اإلسالمي في إطالق الصوابريخ ع تج ه إسبرائيل فإن ذلك يهدد ع ستمبرابر الادوان اإلسبرائيلي 
وتوسيع نط قه". وانضم محلل الشؤون الاسكبرية في صحيفة "هآبرتس"، ع موس هبرئيل، هو اآلخبر 

ح سمين في تحديد وجهة التصايد إلى هذا التحليل، ماتعبرًا أن موقف "حم س" وطبريقة برده  سيكون ن 
 الح لي ووتيبرته.

وعلى وقع استمبرابر إطالق الصوابريخ ع تج ه إسبرائيل أمس، إذ أطلقت "الجه د اإلسالمي" حتى 
ص بروخً ، هدد أفيف كوخ في ع لاودة إلى سي سة االغتي الت  150س ع ت الظهبر أكثبر من 

سيستمبر ألي م عدة. وعلى البرغم من ادع ء والتصفي ت الميدانية، فيم  هدد نتني هو عأن التصايد 
االحتالل، أمس، أنه ال يتجه إلى التصايد، إال أن أخع برًا وتق بريبر س عقة ك نت قد أش برت في أكثبر 
من مبرة في األشهبر األخيبرة إلى أن الجيش اإلسبرائيلي استكمل استادادات وتدبريع ت عسكبرية تج ه 

ن كوخ في، أمس، أن االحتالل برفع مستوى التأهب عملي ت واساة في قط ع غزة. ويازز ذلك إعال
 على كل األصادة، جوًا وعبرًا وعحبرًا.

إلى ذلك، ال يمكن فصل عملية اغتي ل أعو الاط  عن مح ولة استهداف واغتي ل القي دي في "الجه د 
اإلسالمي" أكبرم الاجوبري في الغ برة التي استهدفت معنى في حي المزة في دمشق وأسفبرت عن 

اعنه، على البرغم من أن االحتالل التزم الصمت ولم يشبر إطالقً  إلى أي مسؤولية له عن  استشه د
الاملية. ويعدو أن البرس لة التي حملته  هذه الاملية تؤكد عمليً  برفع مستوى التهديد الذي توليه 
 د إسبرائيل لـ"الجه د اإلسالمي"، عادم  كبربرت الحديث في أكثبر من من سعة أخيبرًا عن برعط "الجه

 اإلسالمي" عإيبران واعتع بره  ذبراعً  لطهبران في قط ع غزة.
 13/11/2019، العربي الجديد، لندن
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 قنديلوائل 
.. وليس المقصود عـ"غالف غزة" تلك التسمية الصهيونية لمستوطن ت إسبرائيلية مت خمة لقط ع غزة 

مبرين الغزاة. عل أعني هن  محيط غزة الابرعي، الذي المحتل، وتضم "سديبروت" وتجما ت أخبرى للمستا
يهبرول حثيثً  إلظه بر الوالءات للمحتل الصهيوني، ويعذل جهوًدا جع برة لخنق غزة، وسجن سك نه  

 تحت حص بٍر أكثبر وطأة من حص بر االحتالل.
يبر تخوض الابرعية الساودية "حبرب التبرفيه"، مستخدمة تبرس نة ه ئلة من التابريف ت الف سدة للتنو 

والحداثة والاصبرنة.. وتخوض مصبر الابرعية "حبرب التلفيق" مستندًة إلى تبرس نٍة ضخمٍة من األك ذيب 
األنيقة، ععبر جيٍش ه ئل من الكذاعين، يزيفون لقط ٍت للسجون وأقعية التاذيب والتنكيل وكأنه  

وحده  تق وم منتجا ٌت سي حيٌة تستقطب الح لمين عحي ة أفخم من حي ة القصوبر، عينم  تعقى غزة 
عدوان الصهيوني المحتل، وتواجه نيبراًن  أكثبر كث فًة وشبراسًة تنطلق من إعالم عبرعي ياتنق البرواية 
الصهيونية، ويصّنف المق ومة إبره ًع ، وينات الادو ع لحليف الذي يقود الحبرب على اإلبره ب، فيتعاه 

 النظ م البرسمي الابرعي، ع ستثن ءاٍت محدودٍة وخجولة.
بره ًع ، استنطقت السلط ت المصبرية عاًض  من المحعوسين، ليسجلوا عع برات تحت التهدي كبراًه  وا  د، وا 

الغزل في بروعة السجون، وجنة الزن زين، ويقولوا للا لم إن الماتقالت المصبرية ف قت في برف هته  
أشهبر المق صد السي حية على وجه الماموبرة، وذلك في مش هد فقيبرة الصنع، وشديدة االعتذال 

 تلفيق، تبرقى إلى مستوى جبرائم ضد اإلنس نية.وال
تش ء المص دفة أن تأتي المسخبرة المصبرية في ذكبرى اليوم ذاته الذي دابرت فيه فصول مسخبرة 
ساودية مم ثلة قعل ع مين ع لتم م والكم ل، شهدت استنط ق "األسيبر المختطف ساد الحبريبري" في 

  من لعن ن كالًم  فخيًم  عن بروعة الما ملة التي محعسه الوثيبر في البري ض، ليقول لمذياٍة ج ءوا عه
يتلق ه  في الساودية التي جبرى احتج زه فيه ، وهو برئيس الحكومة اللعن نية، ولم يتم إطالق سبراحه إال 
عتدخالٍت فبرنسيٍة أظهبرت وجًه  ع عًس  لسلطة محمد عن سلم ن. وقته  دّونت "من أخالقي ت الامل 

ينشبر من آبراء على لس ن المص دبر الواقاين تحت ظبروف غيبر طعياية، اإلعالمي عدم االعتداد عم  
 ك لسجن ء واألسبرى والمحتجزين".

ساد الكت تني ومحمد العلت جي  مصبر محمدلم يكن من عين المتحدثين عن جم لي ت السجن في 
وعص م سلط ن ومحمد برف عة الطهط وي وع سم عودة وأحمد ععد الا طي وعالء ععد الفت ح ومحمد 

 دل وبرامي شاث ومحمد عديع وأس مة مبرسي وهيثم محمدين وح زم صالح أعو اسم عيل.. لم يكن ع
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من عينهم أيًض  البرجل الذي يحب غزة، وتع دله غزة حًع  عحب، الزميل الكعيبر الك تب الصح في 
عتهمة حب غزة، ليقضي أكثبر من  2008مجدي أحمد حسين الذي أخذ طبريقه إلى السجن في الا م 

وحبّربرته. وك نت جبريمة مجدي التي وضاته في  2011نوات محعوًس ، حتى ج ءت ثوبرة ين يبر ثالث س
. لم يتمتع 2008ديسمعبر  فيعليه   العبرعبري اإلسبرائيليالحعس هي التض من مع غزة في أثن ء الادوان 

غزة،  ع لحبرية سوى ع مين، حتى أعيد إلى السجن، عاد انقالٍب، أظهبر الاداء لغزة والكبراهية لمق ومة
وم برس العطش والتنكيل ضد كل من يحب غزة ويتا طف ماه . هذا االنقالب الذي تالق عثوب 
الادو ويايش في كنفه حتى اآلن، أع د اعتق ل محدي أحمد حسين وسجنه، ثم اعتقل زوجته التي 

حزب تقف على مش برف السعاين من الامبر، السيدة نجالء القليوعي، ثم أع د اعتق ل زميله ون ئعه في 
 االستقالل، مجدي قبرقبر، وقي دات من الحزب.

في هذه األجواء المواتية تم ًم ، حيث ح كم مصبر منشغٌل عتشييد القصوبر، وح كم الساودية مستغبرٌق 
في إق مة حفالت التبرفيه، تابرعد إسبرائيل عكل حبرية، فتغت ل أعبرز ق دة المق ومة، الشهيد عه ء أعو 

نظ م البرسمي الابرعي عكلمة، ولو من ع ب االّدع ء والكذب على الاط  وزوجته، من دون أن يهمس ال
برأٍي ع م، عقي منه جزٌء ال يزال يتمتع عح ّسة الغضب، فيم  تغلغل االعتي د في وجدان ع م جبرى 
تسميمه عمه برٍة شديدٍة، فص بر يت عع الادوان على غزة عشغٍف أقل من شغف مت عاة مع بري ت الكبرة 

 يقة الساودية.وحفالت التنويبر على الطبر 
 13/11/2019، العربي الجديد، لندن
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 ليف برام ط ل
ه جم سالح الجو، ليلة )الثالث ء(، منزل ق ئد اللواء الشم لي في حبركة الجه د اإلسالمي في قط ع 

 تل أعو الاط  وزوجته.غزة، عه ء أعو الاط ، وتحدثت تق بريبر فلسطينية عن مق
وعدأت مبراسم تشيياه في غزة. ج ء في عي ن الجيش أن المعنى الذي يقطنه هوجم، وأن المسؤول 
الكعيبر ك ن وبراء هجم ت كثيبرة، عينه  هجم ت إطالق الن بر، ومسّيبرات وصوابريخ، وك ن ُياتعبر قنعلة 

يحيى السنوابر ليست موضع موقوتة. عخالف حبركة "حم س"، المعنية عطبريقة هبرمية واضحة ومك نة 
 شك، فإنه على البرغم من قوة أعو الاط  ومك نته، يوجد ما برضون كثبر له.

تختلف عنية القي دة في "الجه د اإلسالمي" عصوبرة مطلقة، فهن ك قي دة سي سية تنشط في سوبرية، لكن 
 لألمين الا م للتنظيم، زي د النخ لة، سيطبرة محدودة على م  يجبري في غزة.

 الكعيبر مق برنة عـ "حم س" أن ليس لـ "الجه د اإلسالمي" مسؤولي ت في السلطة. والف برق
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عمومً ، ك ن التنظيم في السنوات األخيبرة حذبرًا جدًا، ولم يقم عأي عمل يتا برض مع مص لح 
 "حم س"، ويامل التنظيم ن، عصوبرة ع مة، عتنسيق عينهم ، ويتجنع ن الدخول في مواجهة عنيفة.

ة غّيبر "الجه د اإلسالمي" قواعد اللاعة. في إسبرائيل ياتقدون أن التنظيم لم ياد يشابر في السنة األخيبر 
عأنه ملزم تج ه أحد، وأنه يقود خطً  مستقاًل تم مً ، يبريد عوس طته أن يثعت للجميع أنه من األفضل 

 س" التي لهم اعتع بره ق ئدًا لخط المق ومة الانيفة ضد إسبرائيل، وليس خطً  خ ناً  على طبريقة "حم
 تعحث عن تسوية سي سية، من موقع ضاف.

ابرتع ط "الجه د اإلسالمي" عإيبران واضح ومابروف، وهو يحظى عدعم م لي برعم  أكعبر مم  تحصل 
 عليه "حم س".

على البرغم من ذلك، في إسبرائيل ال يلحظون خط تشغيل مع شبرًا عين طهبران وغزة لتنفيذ "اإلبره ب" 
 عحسب تاليم ت من طهبران.

عو الاط ، برعم  أكثبر من ق دة س عقين، يبرى نفسه جزءًا من ن دي المحوبر اإليبراني، إنه ال يحت ج لكن أ
إلى أمبر مع شبر كي يتحبرك، لذلك التقديبر اليوم في المؤسسة األمنية، أن هن ك ماقولية ع لية أنه إذا 

ئيل. برعم  ال وقع ح دث مهم في الجعهة الشم لية، فإن الجنوب أيضً  سيشهد إطالق ن بر على إسبرا
 توجد توجيه ت مع شبرة، لكّن هن ك ابرتع طً  آخذًا في االزدي د.

في المؤسسة األمنية ياتقدون أن أعو الاط ، الذي لم يكن ُياتعبر زعيمً  أو ق ئدًا عسكبريً  مهمً  قعل 
عضع سنوات، عدأ على م  يعدو يصدق أنه سيد العيت في القط ع، وخصوصً  عندم  تجّنعت "حم س" 

 .كعحه
 "معاريف" 

 13/11/2019، األيام، رام هللا
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