
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 انهيار هدنة هشة.. غارات إسرائيلية على قطاع عزة

 2019: ارتفاع حاد في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة خالل بتسيلم

 غانتس يرفض االستسالم ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة

 حماس عن القتال "امتناع"االحتالل يدعو لتسهيالت في غزة بعد 

 تسببت في خرق وقف النار "الجهاد"خالفات داخل قيادات ": الشرق األوسط"

األمم المتحدة تجدد تفويض 
 تتحفظ 7األونروا.. دولتان ترفضان و

 
 3... ص 

 

 5087 16/11/2019 سبتلا

 



 
 
 
 

 

 2 ص             5087 العدد:             11/16/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 عريقات يدعو إلى رفع الحصانة عن االحتالل ومحاسبته كخطوة نحو تجسيد االستقالل  2.
 6 تخلق واقعا متدهورا في فلسطين "إسرائيل"اشتية:   3.
 6 باالغتياالت تفتقر للقيم والمبادئ واالخالق ناإلسرائيليي: تفاخر المسؤولين "لخارجية"ا  4.
 7 انتخاب فلسطين عضوا في مجلس إدارة التحالف التقدمي  5.
 7 اتفاق فلسطيني قطري لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز اإلسرائيلي"المونيتور":   6.

 
  المقاومة:

 10 انهيار هدنة هشة.. غارات إسرائيلية على قطاع عزة  7.

 10 تسببت في خرق وقف النار "الجهاد"خالفات داخل قيادات ": الشرق األوسط"  8.

 11 زكريا األغا: أين الضفة مما جرى بغزة؟!  9.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 11 غانتس يرفض االستسالم ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة  10.
 12 االحتالل يدعو لتسهيالت في غزة بعد امتناع حماس عن القتال  11.
 14 مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة  12.
 15 "العلم األزرق"تختتم التمرين الجوي  "إسرائيل"  13.
 16 الجيش اإلسرائيلي يحقق في مذبحة عائلة السواركة  14.
 17 العدوان على غزة ُيلحق الخسائر باالحتالل  15.
 17 خبراء إسرائيليون: االغتياالت ضد الفلسطينيين عديمة الجدوى  16.
 19 من مأزقها "إسرائيل": انتخابات ثالثة للكنيست لن تخرج استطالع  17.

 
  :األرض، الشعب

 20 2019: ارتفاع حاد في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة خالل بتسيلم  18.

 21 غارة إسرائيلية على غزة بالعدوان األخير 90 :"اإلعالم الحكومي"  19.

 21 برصاصة في عينه بالضفةيصيب مصورًا فلسطينيًا و قمع ثالث مسيرات االحتالل ي  20.
 

  عربي، إسالمي:
 22 السعودية تندد بالغارات اإلسرائيلية على غزة وتدعو مجلس األمن لتحمل مسؤولياته  21.



 
 
 
 

 

 3 ص             5087 العدد:             11/16/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

 22 الجزائر تدين بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  22.

 23 ال يعني القضاء على الشعب اليهودي "إسرائيل"خامنئي: تدمير   23.
 

  دولي:
 23 مفوض األونروا يؤكد عدم وجود بديل عن الوكالة ويطالب بتقديم المساعدة لطمأنة الجئي فلسطين  24.
 24 يفقد المدنيون حياتهم بهذه الطريقة المروعة"األونروا": من غير المقبول بتاتًا أن   25.
 25 أوروبا: القرار بشأن وسم سلع المستوطنات ليس تمييزاً   26.
 25 في كتابها الجديد.. نيكي هايلي تتفاخر بإصرارها على نقل السفارة األمريكية للقدس  27.
 26 "إسرائيلـ"سابات عشرات الصحافيين الفلسطينيين إرضاًءا ليغلق ح "واتس اب"  28.
 26 جزر فارو تعتزم افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسي في القدسصحيفة دانمركية:   29.
 27 2019شخص مؤثرين في العالم لعام  100تختار أيمن عودة كواحد من  "تايم"مجلة   30.

 
  حوارات ومقاالت

 27 ياسين أقطاي... ماذا حصل لخطة ترامب بشأن الشرق األوسط؟  31.

 29 عريب الرنتاوي"... الجهاد"كيف قرأت إسرائيل المعركة مع   32.

 31 رابوبورتميرون ... كيف يدفع الفلسطينيون حياتهم ثمنا لحرب يخوضها نتنياهو من أجل البقاء  33.

 34 عاموس يدلين... حـمـاس هـي الـمـفـتـاح لـَلـجـم الـجـهـاد  34.
 

 37 :صورة
*** 

 
 

 تتحفظ 7األمم المتحدة تجدد تفويض األونروا.. دولتان ترفضان و .1
صوتت اليوم الجمعة ، الجمعية العامة لألمم المتحدة، أن 16/11/2019، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 

لصالح تجديد تفويض الوكالة األممية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( رغم الضغوط 
ية لتقليص دور الوكالة. وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية بالتصويت قائلة إنه دليل األميركية واإلسرائيل

 على وقوف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية. 
واعتمدت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض وكالة األونروا إلى 

دولة، مقابل اعتراض إسرائيل والواليات  167ت لصالح القرار . وصو 2023نهاية يونيو/حزيران 
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المتحدة، وامتناع سبع دول عن التصويت وهي: الكاميرون، وأستراليا، وغواتيماال، وناورو، وبابوا 
 غينيا الجديدة، ورواندا، وفانوتو.

ة شؤون وأوضح أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائر 
سرائيل فشلتا في تمرير مقترحاتهما داخل اللجنة الرابعة، والقاضية  الالجئين بها أن الواليات المتحدة وا 
سقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد الالجئين، وتقليص مدة  بإعادة تعريف الالجئ الفلسطيني، وا 

 تجديد تفويض الوكالة لعام واحد بدال من ثالثة.
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الدول األعضاء في اللجنة الرابعة أكدوا في مداخالتهم ومقترحاتهم 

ماليين  6.2التي سبقت عملية التصويت، على دعم عمل األونروا واستمرار تقديم خدماتها ألكثر من 
 الجئ لغاية التوصل إلى حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين.

ن منظمة التحرير الفلسطينية ستكثف تحركها السياسي والدبلوماسي في وأشار أبو هولي إلى أ
األسبوعين المقبلين "لضمان التصويت بأغلبية الساحقة على مشروع القرار في التصويت العام على 

 في الجمعية العامة" في غرة ديسمبر/كانون األول المقبل. 193مستوى الدول األعضاء 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تغريدة، أن هذا التصويت بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة 

"انتصار للقانون الدولي، ولحقوق الالجئين الفلسطينيين، وهزيمة ألعداء القانون الدولي الذين اختاروا 
 الجانب الخطأ للتاريخ".

ن قرار اللجنة كما اعتبر وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي في تغريدة على حسابه في تويتر أ
موقف دولي صريح واضح لصالح استمرار األونروا في القيام بواجبها إزاء الالجئين األممية "

 الفلسطينيين".
 واأعرب، المصّوتون، أن ابتسام عازم ، عننيويورك، من 15/11/2019، العربي الجديد، لندنوأضافت 

بة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون لمصلحة القرار عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعو 
تحت االحتالل، بما في ذلك ما يتصل بسالمتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية االجتماعية 

 واالقتصادية، وخصوصًا الالجئين في قطاع غزة".
وأثنى قرار الجمعية العامة على "الوكالة لتقديمها المساعدة الحيوية إلى الالجئين الفلسطينيين وللدور 

كذلك أثنى على "موظفي الوكالة للجهود الحثيثة  الذي تقوم به بوصفها عامل استقرار في المنطقة".
 التي يبذلونها من أجل تنفيذ واليتها".

وفي تصريحات للصحافيين عقب التصويت على القرار، قال مراقب فلسطين الدائم لدى األمم 
ية أونروا واألرقام التاريخية التي صوتت المتحدة رياض منصور إن "التصويت التاريخي لتمديد وال

وأردف قائاًل  لصالح القرار يعكسان تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة".
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"هناك دولتان فقط تعرفونهما قامتا بالتصويت ضد القرار )إسرائيل والواليات المتحدة( وتعرفون 
 مواقفهما تجاه أونروا".

دم خالص الشكر واالمتنان لمفوض أونروا الذي أزيح من منصبه أو استقال، على وتابع "أريد أن أق
يمانه برسالة  ما قدمه من تفاٍن وخدمات ألونروا. إن السيد بيير كرينبول لقي ما لقيه بسبب مواقفه وا 

 وعمل الوكالة".
المفوض العام  وردًا على أسئلة لـ"العربي الجديد" حول ما إذا كان السفير منصور يرى أن استقالة

لألونروا واالتهامات ضده بإساءة استخدام سلطته كانت سياسية وأن األمم المتحدة خضعت 
لضغوطات سياسية من اإلسرائيليين أو األميركان إلقالته، قال "ال يوجد عندي ما أضيفه لما قاله 

لالجئين واألونروا السيد كارنبول نفسه في إحدى المقابالت معه إنه إذا كان موقفه ودفاعه عن حق ا
السبب في خسارته لمنصبه فإن ذلك وسام شرف له. لقد فقد منصبه ألنه دافع عن حق الالجئين 

 الفلسطينيين وقضيتهم".
مليون دوالر في  80وعن تمويل األونروا والصعوبات التي تواجهها حاليًا قال إن "هناك عجزًا بقرابة 

 كن من سد العجز قبل نهاية العام الحالي".الميزانية الحالية، وعندي أمل كبير أن نتم
ثم أضاف السفير منصور أن "المفوض العام لألونروا السابق وغيره لم يتدخلوا بأي أمور سياسية 
وهو ليس منصبًا سياسيًا. ولكن هؤالء الذين يحاولون وقف الدعم لألونروا، والذين يحاولون تدمير 

جب إبعاد قضية الالجئين عن الطاولة هم الذين يسيسون األونروا وعدم التجديد لها ويقولون إنه ي
 منظمة أونروا".

 
 محاسبته كخطوة نحو تجسيد االستقاللعريقات يدعو إلى رفع الحصانة عن االحتالل و  .2

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات اليوم الخميس، المجتمع الدولي وهيئاته : رام هللا
وعاصمتها القدس الشرقية  1967األممية بترسيخ تجسيد استقالل فلسطين وسيادتها على حدود 

نجاز حقوق شعبها في تقرير المصير والحرية الذي طال انتظارها ألكثر من  بخطوات عملية، وا 
باعتبارها مسؤولية دولية، والتدخل العاجل لوقف العدوان اإلسرائيلي اليومي والممنهج سبعين عامًا 

على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقّدراته وحياته ومستقبله، ومحاسبة دولة االحتالل على جرائمها 
 ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي فيها خاصة في المحكمة الجنائية الدولية.

ل الذكرى الواحدة والثالثين إلعالن االستقالل والذي يصادف اليوم جاء ذلك في تصريح له حو 
 34الجمعة، وقال: "إن المجزرة البشعة التي ارتكبتها سلطة االحتالل بحق عائلة السواركة، وقتل 

صابة أكثر من مائة فلسطيني بينهم أكثر من خمسين  3أطفال و 8شهيدًا بينهم  سيدات، وجرح وا 
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حدى عشرة سيدة ، هو دليل على الحصانة التي يوفرها المجتمع الدولي للسلطة القائمة طفاًل وا 
باالحتالل، بداًل من أن يقوم بمحاسبتها على جرائمها المتواصلة، وحظر منتجات استيطانها 
طالق قاعدة بيانات األمم المتحدة للشركات المتواطئة مع االحتالل  االستعماري غير القانوني، وا 

 وجعله يدفع ثمن احتالله وصواًل إلى إنهائه".كمسار أولي نحو ردعه 
وأضاف: "آن األوان لهذا المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير عندما 
يتعلق األمر بحقوق وأرواح الشعب الفلسطيني، وعليه أن يرفع الغطاء السياسي والقانوني والعسكري 

تبارها خطوة حقيقية للتخلص منه وتجسيد سيادة فلسطين على والمالي عن االحتالل االستعماري باع
 أساس حل الدولتين".

 15/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تخلق واقعا متدهورا في فلسطين "إسرائيل"اشتية:  .3
ات بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، المستجد: ستوكهولم

السياسية، وذلك خالل لقائهما اليوم الجمعة في العاصمة السويدية ستوكهولم، بحضور وزير التنمية 
 االجتماعية أحمد مجدالني.

وأوضح اشتية أن الموقف الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن" نتج عن اإلجراءات األحادية التي 
ال يلبي الحد األدنى من حق اتخذها الرئيس األميركي، والتي تعكس مضمون الصفقة الذي 

 مع القدس عاصمة وحق العودة. 1967الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أراضي 
وأضاف رئيس الوزراء أن اسرائيل تنتهك كل االتفاقيات الموقعة والقوانين الدولية، وتخلق واقعا 

تيطان وتهويد القدس متدهورا في فلسطين من خالل عدوانها المتكرر على غزة وحصارها، واالس
 وغيرها من االنتهاكات.

 15/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 باالغتياالت تفتقر للقيم والمبادئ واالخالق ناإلسرائيليي: تفاخر المسؤولين "لخارجية"ا .4
أدانت فيه بأشد أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية بيانا، أمس، : رام هللا

، «حتى لو كانوا في فرشهم»العبارات تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين الداعية لقتل الفلسطينيين 
وتلك التي عبروا فيها عن تمسكهم بسياسة االغتياالت واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني. 

ون الغاب الذي تروج له إسرائيل اإلسرائيلي عندما يغتال فلسطينيا فهذا مشروع وفق قان»وقالت إن 
وأميركا وبعض الدول األوروبية، وعندما تقدم إسرائيل على قتل أو اغتيال فلسطيني فهذا يندرج ضمن 
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مفهوم الدفاع عن النفس، لكن الحق في الدفاع عن النفس يتوقف عندما يصل أعتاب الباب 
 «.الفلسطيني، ويصبح هذا العمل إرهابيا بامتياز

لو تجرأ أحد من المسؤولين الفلسطينيين الحكوميين أو غير الحكوميين »ارة الفلسطينية: وأضافت الوز 
على الحديث بنفس النغمة اإلسرائيلية، أو إعادة نفس الكالم الذي يقوله المسؤولون اإلسرائيليون، 

مهم، لقامت الدنيا ولم تقعد، ليس من جانبهم المسؤولين السياسيين والعسكريين، أو من وسائل إعال
نما من غير اإلسرائيليين، وتحديدا الثالثي األميركي المتصهين، كوشنير، غرينبالت، فريدمان،  وا 
ومن قبل اإلدارة األميركية ورأس هرمها الدبلوماسي، ومن بعض الدول األوروبية التي تدعي 

 «.الديمقراطية والمبادئ واألخالق بينما هذه المبادئ براء منهم
 15/11/2019، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 

 
 انتخاب فلسطين عضوا في مجلس إدارة التحالف التقدمي .5

شارك رئيس الوزراء محمد اشتية في مؤتمر التحالف التقدمي، في العاصمة السويدية : ستوكهولم
ل العمل دولة حول العالم للمساهمة في صياغة أجندة تقدمية لمستقب 70ستوكهولم، الذي تشارك فيه 

 واالستدامة والتضامن، حيث تم انتخاب فلسطين عضوا في مجلس إدارة التحالف.
وقال رئيس الوزراء خالل مشاركته في االجتماع األول لمجلس اإلدارة الجديد المنتخب برئاسة رئيس 
ن الوزراء السويدي ستيفان لوفين: إن على التحالف ودوله ترجمة مواقفهم الداعمة لفلسطين والقانو 

الدولي إلى فعل باالعتراف بدولة فلسطين، وعدم المساواة بين القائم باالحتالل والواقع تحت االحتالل 
 في البيانات السياسية.

ودعا اشتية خالل مشاركته في حلقة نقاش تبعت االجتماع، إلى ضرورة تحقيق نقلة نوعية في 
لم تنجح خالل السنوات الماضية؛ بسبب  التعاطي مع القضية الفلسطينية من المحادثات الثنائية التي

تهرب إسرائيل من التزاماتها وانحياز اإلدارة األميركية لها، إلى المتعدد المستند على القانون الدولي 
 بوجود أطراف دولية عديدة.

 15/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كهرباء غزة بالغاز اإلسرائيلي اتفاق فلسطيني قطري لتشغيل محطة"المونيتور":  .6
أكتوبر أن "اللقاء الذي جمع الرئيس  31كشفت أوساط اقتصادية فلسطينية يوم : عدنان أبو عامر 

أكتوبر أسفر عن موافقة  30الفلسطيني محمود عباس مع السفير القطري محمد العمادي برام هللا يوم 
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ز الطبيعي إلسرائيل عبر شركة "ديلك" السلطة الفلسطينية على تشغيل محطة كهرباء غزة بالغا
 اإلسرائيلية".

يأتي الحديث عن هذا المشروع في هذه المرحلة، رغم أنه سبق إلسرائيل أن اتفقت بشأنه مع قطر 
مع يوآف مردخاي المنسق  2015، ولذلك التقى العمادي عدة مرات في 2015والسلطة الفلسطينية في 

 ق الفلسطينية.السابق لألنشطة اإلسرائيلية بالمناط
سرائيل برعاية  لكن المشروع تم تأجيله عدة سنوات، حتى جاءت التفاهمات اإلنسانية بين حماس وا 

، عقب اندالع مسيرات العودة على حدود قطاع غزة منذ مارس 2018مصر وقطر في أكتوبر 
ء من ، وتضمنت التفاهمات تحسين التيار الكهربائي في غزة، حيث يعتبر انقطاع الكهربا2018

 عاما. 13أخطر المشاكل التي يعانيها الفلسطينيون منذ 
سرائيل، فإن المشروع لم يخرج لحيز التنفيذ بسبب تلكؤ  ورغم مرور عام على تفاهمات حماس وا 
السلطة الفلسطينية بالموافقة عليه، حتى نجحت قطر باستصدار موافقة الرئيس الفلسطيني عليه قبل 

سرائيل بدفع كل التكاليف المالية إلنجاز المشروع لوحدها.أيام، بعد أن تعهدت للسلطة و   ا 
محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة االقتصادية بغزة، الذي كشف الموافقة الفلسطينية من 
سرائيل معًا على أن تدفع  مصادره بالرئاسة الفلسطينية، أكد "للمونيتور" أن "قطر اتفقت مع السلطة وا 

كم، وبناء  40لهذا المشروع، الذي يشمل إنشاء مسار خط للغاز بطول  قطر وحدها األموال الالزمة
مليون دوالر، ويستغرق  88محطات لضخه على امتداد الحدود الشرقية للقطاع، وتصل تكلفته  3

 ".2020إنجازه بين عام ونصف لعامين، وسيبدأ أوائل 
بلغ "المونيتور" أن "القيادة مسئول فلسطيني قريب من عباس، أخفى هويته، تابع لقاءه بالعمادي، أ

الفلسطينية ملتزمة بالتخفيف من معاناة غزة، السيما بقطاع الكهرباء التي تشكل مجاال حيويا، وتمس 
عصب الحياة اليومية. ننسق جهودنا مع قطر، ونأمل الشروع قريبا بالمشاريع الخاصة بهذه المشكلة، 

 بتنفيذها".وكلفنا الجهات المختصة بالتعاون مع قطر لإلسراع 
أبو جياب أبلغ "المونيتور" استنادا لمصادره في الرئاسة الفلسطينية أن "السلطة ليست مستفيدة ماليًا 
من المشروع، بقدر ما هو مكسب سياسي لها، ترسخ من خالله سيطرتها على غزة، رغم سيطرة 

ن إسرائيل اشترطت الشروع بتنفيذ المشروع بانتظار 2007حماس عليها منذ  تحصيل قطر لموافقة ، وا 
السلطة، نظرا لعدم اعتراف إسرائيل بسيطرة حماس على غزة، وقد حصلت الموافقة بفضل العالقات 

 الشخصية الوثيقة التي تربط العمادي بعباس".
مهندس كهربائي بسلطة الطاقة الفلسطينية، أخفى هويته، أبلغ "المونيتور" أن "المشروع القطري 

، وكنا بانتظار موافقة القيادة الفلسطينية، ألنه سيحل تدريجيا انقطاع استراتيجي، شجعناه دائما
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الكهرباء، وانعكاساته اإليجابية تتمثل بانخفاض ثمن إنتاج كيلو الواط من الكهرباء من شيكل واحد 
 أغورة". 0,40إلى 
نيته أعلن زئيف بيليسكي رئيس المجلس الوطني اإلسرائيلي للتخطيط والبناء  2018ديسمبر  5في 

ربط محطة توليد كهرباء غزة، بخط نقل الغاز الطبيعي اإلسرائيلي، ويشمل المشروع تركيب وتجهيز 
مواقع خاصة بالبنية التحتية، وتركيب أنظمة وقود تحافظ على البيئة، وتحد من المخاطر على المياه 

 الجوفية.
ل "للمونيتور" إن "تشغيل عاطف عدوان، رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي عن حماس، قا

نتاجا أكثر، لكن المشكلة بااللتزام اإلسرائيلي بتنفيذ  محطة الكهرباء بالغاز يعطي كفاءة أعلى، وا 
المشروع، نحن ال نثق بالوعود اإلسرائيلية. المشروع، الذي لم ينفذ بعد، أتى نتيجة لمسيرات العودة، 

المشروع سيزيد عالقتنا بها، فهي تستضيف وخشية إسرائيل من انفجار الوضع بغزة. نجاح قطر ب
 قيادة حماس، وتدعم الفلسطينيين، مما يمنحها احترامهم، ويزيد نفوذها بينهم".

نوفمبر في خطاب جماهيري بغزة، أن حركته  4فيما أعلن يحيى السنوار زعيم حماس في غزة يوم 
والر لقطاع غزة عبر عدة عززت عالقتها مع قطر، التي تبرعت خالل السنوات الماضية بمليار د

 منح ومشاريع.
سمير عبد هللا، وزير التخطيط الفلسطيني السابق برام هللا، وكبير باحثي معهد أبحاث السياسات 

ماس، قال "للمونيتور" إن "المشروع يجسد تبعية الفلسطينيين إلسرائيل، -االقتصادية الفلسطيني
زة تحت رحمة إسرائيل، متى ما رضيت استمر فتشغيل محطة الكهرباء بالغاز اإلسرائيلي يبقي غ

ن حصل توتر أمني أوقفت ضخه، وألن السلطة تدعو باستمرار لالنفكاك عن  تدفق الغاز للمحطة، وا 
 االقتصاد اإلسرائيلي، فإن ذلك يجعله مشروعا عديم الجدوى".

ن قطر في يأتي الجهد القطري الحالي لتحسين وتطوير إمدادات غزة بالكهرباء، استكماال إلعال
 10أشهر، بواقع  6مليون دوالر لشراء وقود محطة الكهرباء غزة لـ 60، عن تبرعها بـ2018نوفمبر 

 .2019ماليين دوالر شهريا، ثم قررت تمديد دعمها حتى نهاية 
محمد ثابت، مدير اإلعالم بشركة الكهرباء الفلسطينية، قال "للمونيتور" إن "المشروع سيزيد ساعات 

ساعة، واستخدام الغاز لتشغيل المحطة بدل السوالر  12باء للقطاع، بحيث نوصله إمداد الكهر 
 سينعكس إيجابا على الواقع البيئي، ويدفعنا لتشغيل المولدات األربعة بالمحطة بوقت واحد".

 15/11/2019المونيتور، 
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 غارات إسرائيلية على قطاع عزة انهيار هدنة هشة.. .7
قال مراسل الجزيرة صباح اليوم األحد إن طائرات حربية إسرائيلية شّنت غارات : وكاالت - الجزيرة

على أهداف في قطاع غزة، ونقل عن الناطق باسم جيش االحتالل تأكيده أن الغارات على غزة تأتي 
 ردا على إطالق صواريخ على مدينة بئر السبع. 

يش االحتالل إن الضربات لم تستهدف مواقع حركة الجهاد اإلسالمي، بل مواقع لحركة وقال ج
 المقاومة اإلسالمية )حماس( التي تسيطر على القطاع.

ويأتي الهجوم بعد إعالن الجيش اإلسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية، اعترضت صاروخين، أطلقا 
 ، جنوبي البالد، مما يزعزع هدنة هشة.من قطاع غزة، فجر السبت، على مدينة بئر السبع

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، ومنها هيئة البث الرسمية، إن طواقم اإلسعاف، قدمت العالج لـتسعة 
 إسرائيليين، منهم خمسة أصيبوا بالهلع، وأربعة بكدمات أثناء هروبهم للمالجئ.

لية استهدفت موقعين لحماس في ومن جهتها، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الضربات اإلسرائي
 شمال القطاع حيث يعيش مليونا فلسطيني تحت الحصار اإلسرائيلي.

 16/11/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تسببت في خرق وقف النار "الجهاد"خالفات داخل قيادات ": الشرق األوسط" .8
« مسيرات العودة»، قررت الهيئة الوطنية العليا لـ2018مارس )آذار(  30للمرة األولى منذ  تل أبيب:

األسبوعية وكسر الحصار، تأجيل فعاليات أمس الجمعة، وذلك بسبب خرق اتفاق وقف إطالق النار 
وقد عزت مصادر أمنية في تل أبيب خرق وقف النار إلى «. الجهاد اإلسالمي»بين إسرائيل وحركة 

واتهم رافضو التهدئة في الجهاد حركة حماس «. الجهاد»فات شديدة نشبت في صفوف خال
 .بالمسؤولية عن هذا الشرخ

وكان خرق وقف النار قد حصل إثر إطالق خمسة صواريخ من القطاع، سقطت ثالثة منها في 
إسرائيلية مناطق مفتوحة وتم تدمير صاروخين منها في الجو بواسطة القبة الحديدية. وقالت مصادر 

ن هذا  إن هناك تيارا قويا داخل الجهاد لم يؤيد التوصل إلى اتفاق سريع لوقف النار مع إسرائيل، وا 
التيار هاجم رئيس حركة الجهاد، زياد نخالة، على تقدمه بطلب إلى المصريين أن يسعوا للتهدئة. 

ها موقف المتفرج على وقوف»ونقلت على لسان بعض رموز هذا التيار انتقاداتهم لحركة حماس على 
 وقالوا إن موقف حماس هذا هو الذي تسبب في الشرخ الداخلي للجهاد.«. العدوان اإلسرائيلي

وردت إسرائيل على خرق وقف النار بقصف شديد على مواقع لحركة الجهاد، فجر أمس، ما دفع 
ن، طالل أبو ظريفة، إلى تأجيل مسيرات العودة. وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطي
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في تصريح صحافي، إنه مع استمرار حالة التصعيد والعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والتي ما 
زالت آثارها متواصلة، قررت الهيئة إرجاء فعاليات جمعة اليوم )أمس( إلى األسبوع المقبل تحت 

العدوان »على أن  وشدد أبو ظريفة«. جمعة تجديد التفويض لوكالة الغوث»العنوان المقرر 
 «.اإلسرائيلي على القطاع المحاصر، يندرج في إطار التغول في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني

 16/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 زكريا األغا: أين الضفة مما جرى بغزة؟! .9
وًء غريًبا قال أحد القادة التاريخيين لحركة فتح عضو لجنتها المركزية السابق زكريا األغا إن هد: غزة

 خيم على الضفة الغربية المحتلة خالل التصعيد اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
وكتب األغا على حسابه بـ"فيس بوك" الجمعة، "أين إخواننا وشركاؤنا في هذا الوطن في الشطر 
اآلخر منه مما جري في غزة خالل األيام الماضية من قتل ومجازر وتدمير من قبل الجيش 

 ائيلي ومناظر تستفز أي مشاعر إنسانية".اإلسر 
وقال: "لم نسمع صوتهم لم نر ردود أفعالهم في الشارع الفلسطيني.. هدوء غريب وكأن ما يحدث 
إلخوانهم في غزة يحدث في بالد الواق واق، عند الشدائد والملمات دائما يبحت األخوة عن إخوتهم 

 يستمدون منهم القوة والعزيمة واألمل".
منشوره: "كنا نعتب على أمتنا العربية وشعوبها لعدم تفاعلها مع همومنا وشؤوننا ولكن  وقال في

األمر بيننا يختلف المفروض أننا جسد واحد إذا اشتكي منه عضو تداعى له األعضاء االخرون 
وأضاف: "همسة عتاب إلخواننا اقولها بطعم المرارة رغم أن شعور اخواني وأبناء  بالحمى والسهر".

ي هنا يفوق ذلك العتاب بكثير وفي الحقيقة لهم حق في ذلك الشعور.. هل نقول يا وحدنا كما شعب
 كنا نقولها ألمتنا العربية من قبل".

 15/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غانتس يرفض االستسالم ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة .10

في وقت يبدو واضحًا أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لن يأتي بنتائج : تل أبيب: نظير مجلي
مغايرة عن نتائج االنتخابات األخيرة، وعليه فإنه لن ُيخرج إسرائيل من مأزقها السياسي الحزبي، أعلن 

، بيني غانتس، أنه يرفض المقولة بأنه «كحول لفان»رئيس الحكومة المكلف، عن حزب الجنراالت 
لباب الموصد في جهوده لتشكيل الحكومة، وأنه لم يستسلم بعد، وسيواصل جهوده وصل إلى ا

القناعة السائدة في األحزاب »للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة. وأوضح أنه يبني تفاؤله على 
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شهرًا؛ ألنها في كل  12ستكون الثالثة خالل « السياسية، بأنه يجب منع التوجه نحو انتخابات جديدة
 تأتي ببرلمان شبه مشلول.مرة 

وكان غانتس يرد بذلك على النشر الواسع في الصحافة اإلسرائيلية، أمس الجمعة، بأنه سيعيد 
التفويض إلى الرئيس اإلسرائيلي، رؤوبين رفلين، في أواسط األسبوع المقبل، من دون أن يتمكن من 

زادت من تعقيدات « ول لفانكح»تشكيل الحكومة. وتحدث اإلعالم العبري عن خالفات حادة داخل 
الوضع، إذ إن شركاءه في القيادة: غابي أشكنازي، وموشيه يعالون، ويائير لبيد، يرفضون مقترح 
رفلين بالتناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو؛ خصوصًا أن رفلين يقترح أن يكون نتنياهو هو 

 م في قضايا الفساد التي يواجهها.األول في التناوب، على أن يستقيل في حال قدمت ضده لوائح اتها
لكن غانتس رفض أن تكون الخالفات في حزبه سببًا في األزمة، قائاًل إن المشكلة الوحيدة هي في 

الذي يعمل كل ما في وسعه إلجراء االنتخابات ليحمي نفسه وكرسيه. وقال غانتس: « الليكود»رئيس 
ود(؛ لكننا نتقدم في الحوار مع آخرين. صحيح أنه ال يوجد أي تقدم في المفاوضات مع )الليك»

وندرك أن علينا أال نتردد في التوصل إلى حلول، أي حلول، ما عدا الذهاب إلى انتخابات. 
فالجمهور تعب من االنتخابات، ويوجه لنا رسائل يقول فيها إنه لن يصوت بشكل مخالف عن 

 «.تصويته في االنتخابات األخيرة
كحول »برئاسة عمير بيرتس، عن تقدم جدي في االتصاالت مع  وفي المقابل أعلن حزب العمل

، ما يعني أن غانتس لم يستبعد بعد إمكانية تشكيل حكومة ضيقة، تكون مدعومة من القائمة «لفان
 المشتركة من الخارج، علمًا بأن بيرتس صرح بأنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو.

 16/11/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 حماس عن القتال "امتناع"االحتالل يدعو لتسهيالت في غزة بعد  .11
يوم الجمعة، أن الجيش اإلسرائيلي وجهاز األمن العام )الشاباك( ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، 

إسرائيل وحركة الجهاد اإلسالمي يدعوان المستوى السياسي، في أعقاب اتفاق وقف إطالق النار بين 
في قطاع غزة، إلى "استغالل جولة القتال األخيرة والناجحة، نسبيا، من أجل دفع تهدئة مقابل حماس 

 بوساطة مصرية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت صحيفة "هآرتس" إن "مسؤولين أمنيين إسرائيليين أوصوا أمام المستوى السياسي بمنح منافع 

صادية ومدنية لحماس، التي لم تشارك في جولة القتال، من أجل صد انتقادات تجاهها في أوساط اقت
الجمهور الفلسطيني". ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في مداوالت أمنية، في األيام األخيرة، 

مسؤولون قولها إن وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، "يتعامل مع االقتراح بشكل إيجابي". ودعا 
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وتصويرها ’ عناق دب’أمنيون إلى التعامل مع هذا الموضوع بحذر "من أجل عدم منح حماس 
 كمتعاونة مع إسرائيل انطالقا من دوافع انتهازية".

يشار إلى أن جهاز األمن اإلسرائيلي معني بتهدئة الوضع في قطاع غزة من أجل التفرغ لمواجهة 
يران، التي يعتبرها األخطر واألكثر تهديدا على إسرائيل. جبهته الشمالية والشرقية مع لبنان و  سورية وا 

ويأتي طلب جهاز األمن في الوقت الذي يتعنت فيه المستوى السياسي، وخاصة رئيس الحكومة، 
 بنيامين نتنياهو، بما يتعلق بتخفيف الحصار على القطاع.

ر للمستوى السياسي ظروفا أفضل وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن الجيش اإلسرائيلي مقتنع بأنه وفّ 
من أجل التقدم نحو تهدئة، "انطالقا من اإلدراك أن الحديث يدور، عمليا، عن مصلحة متبادلة 

)العدوان األخير على غزة( من ’ حزام أسود’للجانبين )إسرائيل وحماس(، ويطلب استغالل عملية 
( ويحذرون )في الجيش( من 2014أجل إعادة الردع الذي كان قائما بعد الجرف الصامد )عدوان 

 إهدار وقت إستراتيجي، مثلما حدث بعد جوالت سابقة".  
وأشارت الصحيفة إلى ما وصفته "الحلف األمني مع مصر"، المتمثل "بمساعدات إسرائيلية هامة في 
قتال المصريين في سيناء" ضد التنظيمات الجهادية، وأن هذا الحلف أثبت نفسه من خالل "الضغوط 

رغامها على الموافقة على وقف إطالق نار". وتحسبت إسرائيل الم صرية على الجهاد اإلسالمي وا 
من أن عدم التوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار، بعد يومين من القتال، من شأنه أن يدفع حماس 
إلى الدخول إلى المعركة، ما يعني توسيعها وتوسيع مدى الصواريخ التي كان يمكن أن تطلق من 

 ع وتغطي مساحات واسعة في إسرائيل، وخاصة وسط البالد.القطا
من جهة ثانية، لفتت "هآرتس" إلى أنه في إسرائيل فوجئوا من أداء حماس وعبروا عن رضاهم من 
ذلك. ونقلت الصحيفة عن مندوبي جهاز األمن اإلسرائيلي قولهم في مداوالت مغلقة، في األيام 

نما العتبارات الماضية، إن "حماس عملت بهذا الشكل  ليس فقط لتحسبها من مواجهة مع إسرائيل وا 
لفترة ’ الجلوس على الجدار’سياسية داخلية. لكنهم حذروا من أن حماس ستواجه صعوبة في 

 طويلة".
وأضافت الصحيفة أنه خالل القتال في األيام الماضية، بعثت إسرائيل رسائل إلى حماس، طالبت 

ول إلى القتال، وفي موازاة ذلك "قلصت منطقة الصيد في القطاع بدال فيها الحركة باالمتناع عن الدخ
من حظر كامل لصيد األسماك، وسمحت لعشرات شاحنات الوقود بالدخول إلى غزة عن طريق كيرم 
شالوم )معبر كرم أبو سالم( بهدف تقليص المس بقدر اإلمكان بمجرى الحياة في القطاع. وبعد وقف 

ق نتنياهو على توسيع منطقة الصيد وعودة العمل إلى المعابر مع إطالق النار مباشرة، صاد
 القطاع".
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وتابعت الصحيفة أن مندوبي جهاز األمن أوصوا أمام المستوى السياسي "باالمتناع عن توجيه 
تهديدات إلى حماس أو التفوه بعبارات تستهزئ بها، والتي قد تدفع حماس إلى الدخول إلى دائرة 

 القتال".
ا يتباهى المستوى السياسي اإلسرائيلي بما يصفونه "إنجاز" للعدوان على غزة، "حذر جهاز لكن فيم

األمن من أن القتال قد ُيستأنف"، وفقا للصحيفة، وأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حذروا من أن 
"مواجهة مع حماس لن تكون مشابهة ألحداث األيام األخيرة، ألن حماس هي حركة أكبر بكثير من 

لجهاد، وبحوزتها أسلحة أكثر تطورا. وفي جميع األحوال، االعتقاد في إسرائيل هو أن العملية )أي ا
 العدوان هذا األسبوع( لم يضع نهاية للتوتر في قطاع غزة أو لتبادل الضربات مع الجهاد".  

امتحانا ويتوقع أن تشكل مسيرات العودة في القطاع، اليوم، امتحانا لوقف إطالق النار، وستكون 
لقوات جيش االحتالل خصوصا، التي تطلق النار، وخاصة نيران قناصة، على المتظاهرين العزل 

 في القطاع.
 15/11/2019، 48عرب 

 
 مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة .12

جهاز األمن اإلسرائيلي، خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة، هذا األسبوع، إلى سعى مسؤولون في 
أن تتنازل إسرائيل عن الوساطة المصرية بينها وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حسبما ذكر 

 يوم الجمعة.ديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، المحلل السياسي في صحيفة "ي
مسؤولون في المؤسسة األمنية الذين يريدون تغيير قواعد اللعبة من أساسها. وكتب برنياع أنه "يوجد 

وقبل أي شيء، التنازل عن الوساطة المصرية". واعتبر أن "المصريين ال يختلفون كثيرا عن ذلك 
المحامي القديم، الذي كسب جيدا من زبائنه. وفي أحد األيام تغيب المحامي عن مكتبه، واعتنى 

بدال عنه. وعندما عاد، أبلغه االبن بأنه أغلق، بنجاح، ملفا ماطل فيه الوالد لسنوات نجله بالملفات 
 طويلة جدا. وقال األب البنه: أيها األحمق، لقد كسبنا رزقنا طوال سنين من هذا الملف".

وأضاف برنياع أن "المصريين يستمتعون جدا من مكانة الوسيط التي ُمنحت لهم. ولديهم مصلحة في 
ت وقف إطالق النار. وليس لديهم مصلحة باتفاق. وخالل األحداث الحالية، ضموا إلى تفاهما

وساطتهم اإلدارة األميركية أيضا. وكانت إسرائيل حتى اآلونة األخيرة تتوسط بين المصريين واإلدارة 
سرائيل".    األميركية. واآلن هم الذين يتوسطون بين األميركيين وا 
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األمنيين اإلسرائيليين قولهم إنه "من أجل التوصل إلى تهدئة لفترة طويلة  ونقل برنياع عن المسؤولين
في غزة، يتعين على إسرائيل التنازل عن الوساطة المصرية والتحدث مع حماس مباشرة. وثمة ما 

 يمكن التحدث عنه: وقف إطالق الصواريخ من جهة، ورفع الحصار من الجهة األخرى".
أن يصادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية لكن برنياع استبعد إمكانية 

واألمنية )الكابينيت( على فكرة كهذه، وأضاف أن "المستوى السياسي متمسك بقرار أال يقرر. وهذا 
 الوضع ُيبقي حيز مناورة محدود جدا ألذرع األمن".

فيشمان، اليوم، إلى وجود وفي سياق ذي صلة، أشار المحلل العسكري في الصحيفة نفسها، أليكس 
خالفات بين إسرائيل ومصر حول الوضع الفلسطيني. وحسب فيشمان، فإن لدى إسرائيل قناعة بأنه 
ليس لدى مصر أي سيطرة على حركة الجهاد اإلسالمي، وأن هذا األمر بدا واضحا في أعقاب زيارة 

قائد العسكري في الجهاد، وفد الحركة للقاهرة، في منتصف الشهر الماضي، وكان بين أعضائه ال
بهاء أبو العطا، الذي اغتالته إسرائيل، يوم الثالثاء الماضي، وأشعلت بذلك جولة قتالية، انتهت فجر 

 الخميس بتفاهمات وقف إطالق نار بوساطة مصر.
وحسب فيشمان، فإن المخابرات المصرية سعت إلى إقناع وفد الجهاد بعدم عرقلة محاوالت التوصل 

بين إسرائيل وحماس. "وفي أجهزة المخابرات اإلسرائيلية، ومن خالل معرفة شخصية  إلى تهدئة
 المذكور أعاله )أبو العطا(، لم يصدقوا للحظة واحدة أنه سيستجيب للطلب المصري".

وتابع فيشمان أنه "حتى تعيين زياد النخالة قائدا للحركة، قبل أكثر من عام، كان تأثيرا كبيرا 
جهاد اإلسالمي في القطاع. واليوم بإمكان المصريين، في أفضل األحوال، التأثير للمصريين على ال

 على الحركة في مستوى إخماد الحرائق، وليس أكثر من ذلك".
وأضاف فيشمان أن "المصريين، من جانبهم، يتهمون إسرائيل، بقدر كبير، بأنها رفضت الخطة التي 
اقترحوها عليها بتطبيع العالقات مع الفلسطينيين، وا عادة السلطة الفلسطينية تدريجيا إلى القطاع. 

 احة الغزية".ويدعي المصريون أن الرفض اإلسرائيلي ال ُيبقي لديهم اليوم حيز تأثير كاٍف في الس
 15/11/2019، 48عرب 

 
 "العلم األزرق"تختتم التمرين الجوي  "إسرائيل" .13

، والذي جرى «(BLUE FLAG« )»العلم األزرق»مع اختتام التمرين الدولي ألسلحة الجو بيب: تل أ
في قاعدة عوفدا الجوية في جنوبي إسرائيل، خالل األسبوعْين الماضيين، قام قائد سالح الجو 

ين، بزيارة إلى مقر رئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي، حيث تم تقليده األميركي، الجنرال ديفيد جولدفا
 وأجرى لقاءات ومباحثات حول التعاون بين البلدين والقوات الجوية بينهما.« وسام رئاسة أركان»
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وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إن جولدفاين التقى قيادات سياسية وعسكرية وتجول في قاعدة 
التي تعتبر أقوى الطائرات المقاتلة في العالم. وكان سالح الجو اإلسرائيلي أول « 35إف »طائرات 

 من أدخلها إلى العمليات القتالية.
قد جرى في منطقة قريبة من قطاع غزة، ولم يتوقف خالل التصعيد « العلم األزرق»وكان تمرين 

جرى وفق التخطيط. »التمرين إنه الحربي في األيام الثالثة األخيرة. وقال الناطق اإلسرائيلي عن هذا 
وخالل اليومْين الماضيين قام سالح الجو بنشاطات عملياتية للحفاظ على سكان دولة إسرائيل دفاعيًا 

وجاء «. واستخباريًا وهجوميًا من خالل أسراب الطائرات المختلفة إلى جانب إجراء التمرين كالمعتاد
علم األزرق أحدث التمارين الدولية وأكثرها تطورًا والذي يعتبر تمرين ال»في بيان الناطق اإلسرائيلي: 

يجرى في إسرائيل وجاء بعد استعدادات طويلة استمرت ألكثر من عام. لقد حقق التمرين أهدافه 
بنجاح. فإلى جانب سالح الجو اإلسرائيلي شاركت في التمرين طواقم جوية وطائرات من ألمانيا 

يطاليا واليونان والواليات المت حدة. كما شاركت دول أخرى كمراقبة في التمرين ومن بينها اليابان وا 
سبانيا وفرنسا. وشاركت في التمرين نحو  أنواع ومعظمها  6طائرة حربية من  70وبريطانيا وكرواتيا وا 

 «.من أسلحة جوية أجنبية باإلضافة إلى طائرة مراقبة من سالح الجو اإلسرائيلي
 16/11/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يحقق في مذبحة عائلة السواركة .14

ادعى الجيش اإلسرائيلي أن تحقيقاته األولية في قضية مقتل أبناء عائلة واحدة جنوبي تل أبيب: 
القطاع، خالل الغارات على دير البلح أول من أمس الخميس، تدل على أن خطأ ما قد حصل. 

تقديرات خاطئة كانت تشير إلى أن بيت عائلة أبو ملحوس »وقال الناطق بلسان الجيش إن 
 «.البلح )وسط قطاع غزة(، كان خاليا عندما تم قصفه )السواركة(، في دير

المعروف أن تلك الغارة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من أفراد العائلة، بينهم خمسة أطفال 
وسيدتان. وحال انتشار الخبر أثار ردود فعل صاخبة في الشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم. 

وتبين أن القصف استهدف اغتيال قائد وحدة القذائف فأعلن الجيش عن تشكيل لجنة فحص داخلية. 
الصاروخية في الجهاد اإلسالمي، رسمي أبو ملحوس. لكن تبين أنه لم يكن في البيت فوقعت عائلته 

 ضحية للقصف.
وكان المنزل المذكور قد تعرض لهجوم جنوني استخدمت فيه ستة صواريخ جو أرض، ما أدى 

 وُهم نائمون.  لتسويته باألرض، فوق رؤوس ساكنيه
 16/11/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 العدوان على غزة ُيلحق الخسائر باالحتالل .15

قدرت وسائل إعالم إسرائيلية حجم الخسائر االقتصادية التي نجمت عن تعطيل : صالح النعامي
 المرافق اإلنتاجية في خالل كل يوم من يومي المواجهة مع غزة بـمليارات الشواكل. 

وذكرت صحيفة "غلوبس" االقتصادية أن التقديرات األولية لحجم الخسائر التي لحقت بالمرافق 
االقتصادية اإلسرائيلية في خالل كل يوم من يومي المواجهة مع حركة الجهاد اإلسالمي بخمسة 

لي مليون دوالر(، ما يعني أن الخسائر التي تكبدها االقتصاد اإلسرائي 150مليارات شيكل )مليار و
مليون دوالر(. وال تشمل هذه الخسائر كلفة  300مليارات شيكل )نحو مليارين و 10في يومين بلغت 

 النفقات األمنية الناجمة عن الجهد الحربي الذي نفذه الجيش خالل يومي المواجهة.
ش وفي مقال نشرته الصحيفة، هاجم الخبير االقتصادي يوفال ليدور، قيادة الجبهة الداخلية في الجي

بسبب قرارها تعطيل العمل في المرافق االقتصادية واألنشطة االقتصادية في منطقة "غوش دان"، 
وسط إسرائيل، التي تضّم جّل المرافق االقتصادية والبنى التحتية إلى جانب احتوائها على أكبر تجّمع 

القطاع العام ديموغرافي في إسرائيل. وأشار ليدور إلى أن قيادة الجبهة الداخلية عطلت مرافق 
والخاص والمؤسسات التعليمية في أثناء المواجهة مع الجهاد، بهدف تقليص فرص إصابة 

 اإلسرائيليين بأضرار نتاج إطالق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
حق في وأعاد ليدور إلى األذهان حقيقة أن القانون يمنح قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش ال

إصدار تعليمات بإغالق مرافق القطاع الخاص والعام والمرافق األهلية والتعليمية األخرى في حال 
 اندالع مواجهة مع طرف خارجي.

وأشار إلى أن الجيش لم يصدر تعليمات بإغالق المرافق االقتصادية للقطاعين العام والخاص 
يومًا، وسقط  50من أنها امتدت ألكثر من ، على الرغم 2014والمؤسسات التعليمية في أثناء حرب 

 في خاللها آالف الصواريخ على العمق المدني اإلسرائيلي.
وحذر من أن الخسائر االقتصادية ستكون أكثر جدية إذا أقدم الجيش على إغالق المرافق 

 االقتصادية في حال اندالع مواجهات شاملة.
 15/11/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 خبراء إسرائيليون: االغتياالت ضد الفلسطينيين عديمة الجدوى .16

قال خبير عسكري إسرائيلي إن "اغتيال بهاء أبو العطا القائد العسكري : عدنان أبو عامر -21عربي
لجهاد اإلسالمي تعيد إلى األذهان تاريخا طويال من االغتياالت اإلسرائيلية، التي تركزت بصورة في ا
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أساسية من أيام االنتفاضة الفلسطينية الثانية من خالل تنفيذ تصفيات جسدية سرية، وأخرى خارج 
 الحدود، لكنها في السنوات االخيرة قللت من استخدامها لهذه السياسة".

" أن "سياسة 21كنازي في تحقيقه المطول على موقع ويلال اإلخباري، وترجمته "عربيوأضاف إيلي اش
االغتياالت تقوم بها أجهزة األمن اإلسرائيلية بغرض قتل كبار القادة في المنظمات المعادية التي 

وم تعمل ضدها، وبالمفهوم القضائي للكلمة فإنها تعني عملية استباقية، بمعنى أن االغتيال وفق المفه
اإلسرائيلي يسعى إلحباط عمليات مسلحة توشك على التنفيذ، قد تؤدي لقتل إسرائيليين، مما يسرع 

 من تنفيذ هذا االغتيال". 
، حين اندلعت االنتفاضة الثانية، من قبل يوفال 2000وأشار أن "هذا المفهوم تجسد أواخر العام  

بعد ان أشعلت العمليات المسلحة، السيما الشاباك،  -ديسكين نائب رئيس جهاز األمن العام األسبق
التفجيرية االنتحارية، الشوارع اإلسرائيلية، وأدت لمقتل مئات اإلسرائيليين، وخرجت أجواء تفيد بأن 

 الدولة كلها في حالة طوارئ، مما يتطلب إجراء استدارة اضطرارية ضد المنظمات الفلسطينية". 
آنذاك، وصل لقناعة مفادها أنه البد من اغتيال الصف وأوضح أن "آفي ديختر الذي ترأس الشاباك 

القيادي األول للمنظمات الفلسطينية، ممن يصدرون تعليماتهم لتنفيذ الهجمات المسلحة، مما يتطلب 
زيادة الجهود االستخبارية لتحصيل المعلومات األمنية، وتطوير القدرات العملياتية، وزيادة التعاون 

األخير فضل العمل مع نفسه بصورة حصرية، وتم تكليف ديسكين بين الجيش والشاباك، لكن 
 بتصميم الطريقة المناسبة لتنفيذ االغتياالت".

وأكد أن "العمل األمني بدأ الختراق الساحة الفلسطينية داخليا، وتكثيف استخدام الوسائل  
رشحة لالغتيال، التكنولوجية، لجمع أكبر قدر من المعلومات األمنية عن األهداف الفلسطينية الم

وبدأت كل هذه المعلومات تجد طريقها إلى غرفة العمليات، ويتم اتخاذ قرار اغتيال أحد المطلوبين 
الفلسطينيين الذي يخطط لتنفيذ هجوم أو عملية، إلى أن يرفع األمر للمصدر العسكري والسياسي 

 األعلى للمصادقة عليه". 
ر االغتيال، من بينها أن يكون االغتيال سببا في وأضاف أن "هناك جملة معايير تصاحب هذا قرا 

منع تنفيذ هجوم مسلح فلسطيني ضد إسرائيل، ولذلك تك اللجوء إلجراء عقابي، واستخدام أساليب 
متطورة في االغتيال، وليست عادية، وحصر االغتياالت فيمن ينفذ العمليات العسكرية، ومن يرسلهم 

 مباشرة، وتكليفهم بها".
رض عمليات االغتياالت اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، قديما وحديثا، من فتح وحماس، الكاتب استع 

، 1988، مرورا بخليل الوزير أبو جهاد في تونس عام 1973سواء رجال فتح الثالثة ببيروت عام 
، وقائد حماس العسكري يحيى عياش 1995وزعيم الجهاد اإلسالمي فتحي الشقاقي في مالطا عام 
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، وصوال إلى قادة حماس الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي في عام 1996في غزة عام 
 .2002، وصالح شحادة في 2004

 15/11/2019، "21موقع "عربي 
 

 من مأزقها "إسرائيل": انتخابات ثالثة للكنيست لن تخرج استطالع .17
إسرائيل من المأزق السياسي الحاصل أظهر استطالع جديد أن انتخابات جديدة للكنيست لن تخرج 

منذ انتخابات نيسان/أبريل الماضي، ولم تحله انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي أيضا. وبحسب 
من اإلسرائيليين يفضلون  %40االستطالع، الذي نشره صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، فإن 

 وحزب "يسرائيل بيتينو". تشكيل حكومة وحدة تضم حزب الليكود وكتلة "كاحول الفان"
يسار ضيقة. وتبين  –حكومة وسط  %17إنهم يفضلون حكومة يمين ضيقة، بينما أيد  %28وقال 
 %68من ناخبي "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، يؤيدون حكومة وحدة، وكذلك  %81أن 

تأييد لحكومة وحدة بين من ناخبي "كاحول الفان" برئاسة بيني غانتس. وفي المقابل، ينخفض ال
منهم تشكيل حكومة يمين.  %53، ويؤيد %38ناخبي حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى 

من ناخبي حزب شاس تشكيل حكومة  %73من ناخبي كتلة "يهدوت هتوراة" و %75كذلك يؤيد 
 يمين.

وأظهر االستطالع أنه لو جرت انتخابات ثالثة للكنيست، اآلن، فإن المشهد السياسي لن يتغير، ولن 
يسار، المؤلف  –مقعدا في الكنيست. وسيحصل معسكر الوسط  61يحصل أي معسكر على أغلبية 

مقعدا، ومعسكر اليمين  45من "كاحول الفان" وحزب العمل وكتلة "المعسكر الديمقراطي"، على 
 مقعدا. 53مقعدا في الكنيست اليوم إلى  55لحريديين سيتراجع من وا

مقعدا،  31مقعدا في الكنيست، والليكود على  33وتوقع االستطالع حصول "كاحول الفان" على 
مقاعد،  9مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" على  10مقعدا، وشاس على  13والقائمة المشتركة على 
مقاعد،  6مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" على  6العمل على مقاعد، و  7و"يهدوت هتوراة" على 
 مقاعد. 5وكتلة "إلى اليمين" على 

إنه في حال إجراء انتخابات على رئاسة  %51وأكد االستطالع تراجع شعبية نتنياهو. فقد قال 
إنهم سيصوتون لغانتس. وكانت  %49الحكومة فقط، فإنهم سيصوتون لصالح نتنياهو، بينما قال 

ستطالعات السابقة تظهر أن نتنياهو المرشح االفضل لرئاسة الحكومة وبفارق كبير عن خصومه. اال
من ناخبي القائمة المشتركة إنهم سيؤيدون غانتس، بينما  %56وفي ردهم على هذا السؤال، قال 

 بسبب خطابه العنصري على ما يبدو. %0حصل نتنياهو من هؤالء الناخبين على تأييد بنسبة 
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ع االستطالع أنه في حال إجراء انتخابات ثالثة، فإن نسبة ناخبي اليمين الذين أكدوا أنهم وتوق
من ناخبي "كاحول  %74الحريديين. وقال  –سيشاركون في عملية االقتراع أعلى من ناخبي اليمين 

من ناخبي "المعسكر الديمقراطي"، إنهم سيشاركون في  %83من ناخبي العمل، و %83الفان"، و
بين ناخبي "إلى اليمين"،  %71، و%67ويت، بينما تنخفض هذه النسب بين ناخبي الليكود إلى التص

 من ناخبي "يهدوت هتوراة" سيشاركون في التصويت. %86بين ناخبي شاس. وقال  %68و
إنهم  %52ويبدو من االستطالع أن نسبة التصويت في المجتمع العربي ستبقى متدنية، إذ قال 

 صويت في انتخابات ثالثة للكنيست.سيشاركون في الت
بالنيابة  %28فقط عبروا عن ثقتهم بالشرطة؛  %22ويتواصل تراجع ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة. 

 بوسائل اإلعالم. %20بالمؤسسة السياسية و %10بالمحكمة العليا؛  %44بالمحاكم؛  %38العامة؛ 

 15/11/2019، 48عرب 

 
 2019ارتفاع حاد في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة خالل : بتسيلم .18

"األيام": رصد مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة "بتسليم"  -القدس 
 اعي البناء غير المرخص.ارتفاعًا حادًا بهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بد

كان أكثر  2019وأشار المركز إلى أن عدد المنازل التي هدمتها السلطات اإلسرائيلية خالل العام 
 األخيرة. 15مما هدمته في أي سنة خالل السنوات الـ 

هدمت السلطات اإلسرائيلية ما  2018-2004وذكر في هذا الصدد أنه في الفترة ما بين السنوات 
وحتى  2019منزاًل سنويًا في القدس الشرقية، أما عدد المنازل التي هدمتها منذ بداية العام  54معدله 

 منزاًل. 140نهاية شهر أيلول الماضي فقد بلغ 
منزاًل في القدس  964واستنادًا إلى المعطيات الموثقة لدى المركز، فقد هدمت سلطات االحتالل 

فلسطينيًا،  3,118، وهو ما أدى إلى ترك 2019العام وحتى  2004الشرقية خالل الفترة منذ العام 
 قاصرًا، دون مأوى. 1,671بينهم 

 10فلسطينيًا على هدم منازلهم بأيديهم بينهم  28وأجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة ذاتها 
 .2019خالل العام 

ية خالل الفترة ما بين مبنى في القدس الشرق 988ووفقًا للمعطيات، فقد هدمت سلطات االحتالل 
 بقرارات من بلدية االحتالل ووزارة الداخلية اإلسرائيلية. 2013و 1999

 ولوحظ أن عمليات الهدم تركزت في بيت حنينا ثم شعفاط تلتها العيسوية ثم رأس العامود وجبل 
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 المكبر، تبعتها البلدة القديمة والطور والثوري والشيخ جراح.
 16/11/2011، األيام، رام هللا

 
 غارة إسرائيلية على غزة بالعدوان األخير 90 :"اإلعالم الحكومي" .19

غارة جوية  90أعلن المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة عن أن الجيش اإلسرائيلي شن : الرأي -غزة
 ومدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خالل عدوانه األخير.

ماليين دوالر بحسب  3دية مباشرة قيمتها وقال المكتب في بيان له: "خّلف العدوان خسائر ما
وحدة سكنية تعرضت  500وأضاف أن  التقديرات األولية، فضاًل عن الخسائر غير المباشرة".

وحدة سكنية هدم كلي، قيمتها التقديرية مليونا  12منازل و 8ألضرار بين جزئية وبليغة وكلية، بينها 
 دوالر".

اعي في األراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، ولفت المكتب إلى أن خسائر القطاع الزر 
 ألف دوالر(. 300بلغت أكثر من مليون شيكل )نحو 

وأشار إلى أن مجمل الخسائر في البنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، 
 بلغت أكثر من مليون شيكل.

صلت قيمة الخسائر المباشرة في منشأة تجارية، وو  12وذكر المكتب أن العدوان سبب أضرار بـ
وأوضح أنه بلغت قيمة  ألف دوالر(. 90ألف شيكل )نحو  300المنشآت االقتصادية ما يزيد على 

ألف دوالر(، نتيجة  60ألف شيكل )نحو  200الخسائر في قطاع النقل والمواصالت، ما يزيد على 
ان إللحاق أضرار جزئية بمقرات وبحسب البيان، أدى العدو  أضرار في سيارات ووسائط نقل وآليات.

ألف  100مدرسة ومديريتي تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها  15ومؤسسات حكومية، منها 
 ألف دوالر(. 30شيكل )نحو 

 15/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 يصيب مصورًا فلسطينيًا برصاصة في عينه بالضفةو قمع ثالث مسيرات االحتالل ي .20
أصيب مصور صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي في عينه خالل تغطيته مواجهات وكاالت: 

بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل في بلدة صوريف، التابعة لمحافظة الخليل جنوبي الضفة 
الغربية. وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، إن معاذ عمارنة 

 بالرصاص المطاطي في عينه خالل تغطية األحداث في بلدة صوريف بالخليل.أصيب 



 
 
 
 

 

 22 ص             5087 العدد:             11/16/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

وأصيب العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين األجانب باالختناق؛ بعد اعتداء جيش االحتالل على 
مسيرة كفر قدوم )قرب مدينة قلقيلية بالضفة( األسبوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع 

عامًا. وأصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع،  16غلق منذ القرية الم
خالل مواجهات مع جيش االحتالل، شمال مدينة بيت لحم، تنديدًا بالعدوان على غزة. وأفادت 
مصادر محلية، بأن جنود االحتالل أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، بمحيط 

 بن رباح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم باالختناق.مسجد بالل 
واعتدى مستوطنون، على قاطفي الزيتون في جالود جنوب مدينة نابلس. وقال مسؤول ملف 
االستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة الشيخ بشر 

 الثمار.شرقي جالود، واعتدوا عليهم بالضرب، ومنعوهم من جني 
 16/11/2019، الخليج، الشارقة

 
 السعودية تندد بالغارات اإلسرائيلية على غزة وتدعو مجلس األمن لتحمل مسؤولياته .21

نيويورك: نددت السعودية باألحداث التي تقع حاليًا في غزة، ومواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون 
 الدولي واألعراف الدولية والمبادئ اإلنسانية من خالل الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على
المناطق السكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين، ودعت مجلس األمن 

 لتحمل مسؤولياته في التصدي الحازم للسياسات اإلسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
نهاء  جاء ذلك في كلمة السعودية نيابة عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية الخاصة وا 

)اللجنة الرابعة( المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في  االستعمار
الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في 

 بن يحيى األراضي المحتلة، والتي ألقاها المندوب الدائم للسعودية لدى األمم المتحدة السفير عبد هللا
 المعلمي.

 16/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 الجزائر تدين بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة .22
أدانت الجزائر بشدة اليوم الجمعة، "االعتداء الشنيع -)د ب أ( -"القدس" دوت كوم  -الجزائر 

"الشهداء والجرحى وسط لالحتالل" اإلسرائيلي على قطاع غزة، ما تسبب في سقوط العديد من 
 السكان، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني "الشقيق".
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وقال عبد العزيز بن علي شريف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح نقلته وكالة األنباء 
والقوانين الجزائرية الرسمية، إن بالده تدين هذا التصعيد الخطير الذي يعد انتهاًكا جديًدا للمواثيق 

 الدولية يرتكبه" االحتالل اإلسرائيلي".
وجدد بن علي الشريف، "تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيًرا إلى مناشدتها 
"المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل عاجل، بهدف وضع حد لهذه الهجمات اإلجرامية المتكررة على 

 الشعب الفلسطيني األعزل".
 15/11/2019، قدسالقدس، ال

 
 ال يعني القضاء على الشعب اليهودي "إسرائيل"خامنئي: تدمير  .23

قال المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي يوم الجمعة إن بالده ال تدعو إلى القضاء على : وكاالت
 الشعب اليهودي لكنها تعتقد أن على أصحاب األديان السماوية المختلفة أن يقرروا مستقبل إسرائيل.

قل الموقع الرسمي للمرشد عنه قوله خالل مؤتمر إسالمي في طهران "الدعوة إلى القضاء على ون
دولة إسرائيل ال تعني القضاء على الشعب اليهودي.. بل تعني أن على شعب فلسطين، سواء كانوا 

 مسلمين أو مسيحيين أو يهودا، أن يختار حكومته".
 15/11/2019الجزيرة.نت، 

 
مفوض األونروا يؤكد عدم وجود بديل عن الوكالة ويطالب بتقديم المساعدة لطمأنة الجئي  .24

 فلسطين

القائم بأعمال المفوض، قدم  إن كريستيان ساوندرز« األونروا»قالت وكالة «: القدس العربي»غزة ـ
نهاء االستعمار )اللجنة الرابعة( في الجمعية  تقرير الوكالة السنوي أمام اللجنة الخاصة بالسياسة وا 

 العامة لألمم المتحدة.
نسخة منه، أنه لدى مخاطبته الدول األعضاء في األمم « القدس العربي»وأكدت في بيان لها تلقت 

التي تواصل « غير العادية»االجتماع، وصف ساوندرز الظروف  المتحدة التي كانت حاضرة في
العمل فيها، مع التركيز على التحديات المالية والسياسية التي تواجهها، إضافة إلى قيامه « األونروا»

 بعرض اآلفاق التي تواجهها الوكالة في الفترة المقبلة.
تواجه أسوأ أزمة مالية لها في تاريخها،  إن األونروا وكالة تتمتع بمرونة واضحة وهي»وقال ساوندرز 

وضع »اآلن في « األونروا»، مؤكدا أن «وهي بحاجة إلى اهتمام ودعم عاجلين من المجتمع الدولي
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، وأنها تواجه إمكانية تقليص أو وقف تقديم الخدمات في األسابيع المقبلة إذا «محفوف جدا بالمخاطر
 لم تتلق تمويال إضافيا.

المفوض خالل مراجعته للتطورات األخيرة، بما في ذلك ما يتعلق بالتحقيق الجاري وحسب البيان فإن 
، «األونروا»من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدة بشأن قضايا تتعلق بإدارة 

طمأن المانحين والشركاء بخصوص التدابير التي وضعتها الوكالة بالفعل من أجل تعزيز الشفافية 
 وية آليات صنع القرار.وتق

هنالك تدابير إضافية يتم اتخاذها كجزء من استراتيجية تهدف إلى االستجابة القوية للقضايا »وقال 
التي تم تحديدها واالستفادة من الزخم من أجل إصالحات أوسع نطاقا بهدف تعزيز قدرة الوكالة أكثر 

 «.على االستجابة الحتياجات الجئي فلسطين
 15/11/2019، لندن العربي،القدس 

 
 "األونروا": من غير المقبول بتاتًا أن يفقد المدنيون حياتهم بهذه الطريقة المروعة .25

نعت وكالة "األونروا"، اليوم الجمعة، الطالب أمير رأفت عياد، أحد طلبة الصف الثاني في : رام هللا
وقال مدير  يلي على قطاع غزة.مدرسة الزيتون التابعة لألونروا، والذي استشهد خالل العدوان اإلسرائ

 عمليات األونروا في غزة ماتياس شمالي "نحن حزينون بالفعل لمقتل واحد من طلبتنا".
وأضاف في بيان صدر عن األونروا "إنه من غير المقبول بتاتا أن يفقد المدنيون، وخصوصا 

ن ويستمتعون بطفولتهم األطفال، حياتهم بهذه الطريقة المروعة، هؤالء أطفال يجب أن يكونوا يدرسو 
 ويعدون العدة للمستقبل".

وتابع شمالي: "ما يسبب المعاناة ليس فقط تعرض المدنيين األبرياء للقتل أو لإلصابة بجراح خطيرة؛ 
بل يجب أن نعالج اآلثار النفسية االجتماعية والمخاوف والصدمات الدائمة التي تتركها مثل هذه 

 التصعيدات على السكان".
لي: "إننا ال نزال في حالة تأهب عالية ونأمل بأن يدوم وقف إطالق النار. كما أننا نأمل وقال شما

 1.4أيضا بعودة كافة خدماتنا للعمل بشكل كامل"، موضحًا أن غالبية السكان في قطاع غزة، حوالي 
مليون، هم الجئون ويعتمدون بشكل كبير على األونروا للحصول على  1.9مليون شخص من أصل 

 دمات الصحية والتعليمية واإلغاثية وخدمات الحماية".الخ
 15/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أوروبا: القرار بشأن وسم سلع المستوطنات ليس تمييزاً  .26

الموجهة لقرار محكمة « اإلسرائيلية»رفضت المفوضية األوروبية االنتقادات األمريكية و: وكاالت
األوروبية بشأن الوسم الصحيح للمنتجات والسلع القادمة من المستوطنات في األراضي العدل 

وعلقت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي مينا أندريفا، على االنتقادات بالقول إن  الفلسطينية المحتلة.
 «.قرار المحكمة أمر قانوني وال يمكن تأويله من منظور سياسي»

ر محكمة العدل األوروبية الذي يتطابق مع وجهة نظر بروكسل المعلنة وأوضحت مينا أندريفا أن قرا
 ، يتعلق بضرورة حماية المستهلك وتقديم المعلومة الصحيحة له.2015منذ 

وشددت أندريفا على أن تحديد المنشأ الصحيح للسلع القادمة إلى أوروبا يتعلق بالشفافية وضرورة 
 يمكن أن نساوي بين سلعة قادمة من المستوطنات أو ال»عدم تضليل المستهلكين، مشددة على أنه 

وال ترى بروكسل في قرار المحكمة أي ««. إسرائيل»مرتفعات الجوالن المحتلة وأخرى قادمة من 
أو أي دعم لمقاطعتها وعزلها، كما أنها ترفض كل االتهامات بمعاداة « إسرائيل»إجراء تمييزي ضد 

 السامية.
 16/11/2019، الخليج، الشارقة

 
 في كتابها الجديد.. نيكي هايلي تتفاخر بإصرارها على نقل السفارة األمريكية للقدس .27

في  تتفاخر السفيرة األمريكية السابقة لدى األمم المتحدة، نيكي هايلي :سعيد عريقات -واشنطن 
كتابها الجديد، أّنها دفعت وبكّل قوة لالعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة 
األمريكية إليها، في الوقت الذي عارض هذه الخطوة وزير الخارجية األميركي السابق ريكس تيلرسون 

 بشدة، وصّورته كأحد أبرز خصومها في اإلدارة األمريكية.
م ""مع كل االحترام الالزم: الدفاع عن أميركا بقوة ولياقة"، ظهر في األسواق والكتاب الذي حمل اس
شهًرا كسفيرة  22. وتفاخر هايلي في صفحاته بعملها لـ 2019تشرين الثاني  12اعتباًرا من الثالثاء، 

ي لترامب في األمم المتحدة، وهو الموقع الذي أّهلها للجلوس في المجلس الوزاري األمني المصغر الذ
 يرأسه ترامب إلى جانب وزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الرئيس لشؤون األمن القومي.

السفارات تقع  وتقول مؤلفة الكتاب في فصل خصصته إلسرائيل: "إنني دعمت خطوة نقل السفارة..
في العواصم. في كل بلد في العالم تقريًبا، تقع السفارة األميركية في عاصمة البلد المضيف. يجب 

 أال تكون إسرائيل مختلفة"، متجاهلة أن العالم ال يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
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غيير ثقافة األمم وتتباهى هايلي في كتابها أنها ركزت أثناء عملها كسفيرة في األمم المتحدة على "ت
 المتحدة المنحازة ضد إسرائيل".

 15/11/2019، القدس، القدس
 

 "إسرائيلـ"يغلق حسابات عشرات الصحافيين الفلسطينيين إرضاًءا ل "واتس اب" .28
تفاجأ عدد من الصحفيين الفلسطينيين، المتهمين بمتابعة وتوثيق األحداث  ”:القدس العربي“ـ  عزة

بحظر حسابتهم، ومنعهم من الولوج إلي ” واتس آب“الميدانية، صبيحة الجمعة، بحظر شركة 
تطبيقها الخاص، ونشر األخبار، وذلك بعد أن نشطوا خالل اليومين الماضيين في متابعة أخبار 

ا اعتبر مؤشر آخر على مدى تعاون مواقع التواصل االجتماعي مع خطط العدوان اإلسرائيلي، في م
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، لمنع وصول الصوت الفلسطيني إلى العالم، خاصة أثناء موجات 

 التصعيد والقصف.
، قام ”واتس آب“الذي يمللك أيضا تطبيق ” فيس بوك“وعلى ذات الطريقة التي تعامل فيها موقع 

عشرات حسابات الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتابعون األحداث، ونشطوا في نشر  األخير بحظر
 أخبار التصعيد العسكري، على مجموعات إخبارية خاصة.

” واتس اب“، أن شركة ”فيس بوك“وقد نشر عدد كبير من الصحفيين على حساباتهم على موقع 
 ة المختلفة.حظرت حساباتهم، بما أوقف مشاركتهم في المجموعات اإلخباري

يقوم بشن حملة حجب ” واتس آب“أن ” فيس بوك“على موقع ” صدى سوشيال“وذكر صفحة 
 لعشرات األرقام الفلسطينية، عقب تداولها لألخبار الميدانية في قطاع غزة.

وذكر المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، أن عدد من الصحفيين، وصلت إليهم رسائل من إدارة 
هم من النشر أو االستفادة من خدمات التطبيق، حيث ظهرت لديهم الرسالة التطبيق، تفيد بحظر 

تم حظره من استخدام واتساب. الرجاء االتصال بفرق الدعم …. ان رقم هاتفك هذا ” التالية
 ”.والحصول على المساعدة

 16/11/2019، القدس العربي، لندن
 

 ماسي في القدسجزر فارو تعتزم افتتاح مكتب تمثيل دبلو صحيفة دانمركية:  .29
تعتزم جزر فارو، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي يتبع مملكة الدنمارك، افتتاح  :د ب أ -كوبنهاغن 

 مكتب تمثيل دبلوماسي في القدس، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الجمعة.
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الواقع بأن "إنه اعتراف باألمر  وقال وزير خارجية فارو ينيس اف رانا لصحيفة بوليتيكن الدنماركية:
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة جزر فارو طلبت من البرلمان توفير  القدس هي عاصمة إسرائيل".

 .2020التمويل الخاص لهذا الغرض، وتأمل أن يتم االفتتاح في أيلول/سبتمبر أو تشرين أول/أكتوبر 
 وأضاف ينيس أنه كان هناك دعم واسع النطاق بين سكان اإلقليم.

 15/11/2019، القدس، القدس
 

 2019شخص مؤثرين في العالم لعام  100تختار أيمن عودة كواحد من  "تايم"مجلة  .30
العالمية، الخميس، النائب أيمن عودة رئيس القائمة ” تايم“اختارت مجلة  ”:القدس العربي“ -الناصرة

 .2019، كواحد من مئة شخص مؤثرين في العالم لعام 48المشتركة داخل أراضي 
عودة برز كصوت جديد ومثير من أجل المساواة، “رح المجلة الختيارها النائب عودة: وجاء في ش

عادة من الصعب لسياسي غير يهودي اقتحام السياسة اإلسرائيلية العامة، العرب يمثلون ُخمس 
السكان في إسرائيل لكن عادة ما يتم إقصاؤهم في العمل السياسي، وبين احتداد المعركة في دولة 

 ”.سها يهودية برز عودة كمن يسعى لفرض ذاته والتأثيرتعتبر نف
 16/11/2019، القدس العربي، لندن

 
 ماذا حصل لخطة ترامب بشأن الشرق األوسط؟ .31

 ياسين أقطاي
المتعلقة بالشرق األوسط على ثالث خطوات مهمة،  تشتمل سياسات الرئيس األميركي دونالد ترامب

يبدو من الصعب الجمع بينها معًا. وكل خطوة من هذه الثالث تتضمن جوانب ذات صلة بتركيا كما 
 لها عالقة بإسرائيل من ناحية أخرى.

وفي ضوء تناقض هذه الخطوات والخطط األميركية في الشرق األوسط؛ يمكن القول إنه من 
 في مفاهيم العالقات الدولية. -من جديد وبقراءة مختلفة-النظر  الضروري إعادة

أوال؛ لنبدأ من النهاية، حيث تندرج التنازالت التي قدمها ترامب لتركيا مؤخًرا ضمن سياسته تجاه 
سوريا التي تتعرض لالنتقاد؛ وقد تم تقييم تلك التنازالت باعتبارها نسفا للخطط التي تقوم بها إسرائيل 

 اًما خلت، وما زالت تفكر في مواصلتها مستقباًل.ع 60منذ 
ثانًيا؛ "صفقة القرن" المعروفة، وهي خطة تتمثل في تطبيع العالقات بين إسرائيل والشعوب العربية. 
ومن جهة أخرى؛ تسعى ألن يتم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. وبالفعل كانت أول خطوة 

 تحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل.ضمن هذا السياق هي اعتراف الواليات الم
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في الحقيقة؛ حتى إسرائيل لم تكن تتوقع أن تحصل على كل هذا، فحتى اآلن لم يكن هناك رئيس 
اعترافه بالقدس عاصمة  -فجأة ودون إنذار-أميركي يمتلك الجسارة التي امتلكها ترامب الذي أعلن 

أثار غضب الجماهير  -هة أخرىمن ج-إلسرائيل. وبينما أسعد بذلك إسرائيل من ناحية؛ فإنه 
 العربية التي نزلت إلى الشوارع.

بعد ذلك؛ لم تكن الخطوة القادمة واضحة للغاي، إال أنه نظًرا لما حصل حتى اآلن فإن المرء يتمنى 
لو أن الدول العربية أيًضا لم تقبل بهذه الخطة؛ فما حصل بعد ذلك من اجتماع للقادة العرب في 

 اريد كوشنر )صهر ترامب(، يفتح الطريق أمام انقسام وجدل حقيقي داخلي.البحرين برعاية من ج
ثالثا؛ كانت الخطوة الثالثة لترامب بشأن الشرق األوسط هي ما وّفره من حماية واسعة لولي العهد 
السعودي في إطار قضية مقتل جمال خاشقجي. ومن الممكن تلخيص تلك الحماية عبر تصريحات 

ل المالي المفتوح مع السعودية، لكن بال شك كان ذلك عبارة عن وفاء بالدَّين ترامب نفسه عن التباد
 في إطار صفقة القرن. -وبتنسيق من كوشنر-الذي قدمه ولي العهد 

ربما كان هذا البدل األميركي من ترامب مقابل الدعم الذي قدمه ولي العهد لصفقة القرن، موضع 
 قبل اللوبيات اليهودية ذاتها. انتقاد لدى الرأي العام األمريكي حتى من

في المحصلة؛ تبدو هذه المواقف الثالثة من سياسة ترامب الخارجية أبعد ما تكون عن جعل إسرائيل 
ما سبقها من خطوات  -بتنسيق مع تركيا-سعيدة. حيث نسفت خطوات ترامب األخيرة بشأن سوريا 

إطار صفقة القرن ال تسير كما  دفعًة واحدًة. وعلى صعيد آخر؛ فإن التحركات التي تجري في
 يخططون ويرغبون.

أما الوعود التي قطعتها دول عربية لتطبيع العالقات مع إسرائيل باسم العرب؛ فإن الشعوب العربية 
 وخروجها للشوارع رفًضا للتطبيع واعتباره خيانة عظمى، يعّزز الموقَف المناهض لهذه الوعود.

/كانون األول من المجلة األميركية "السياسة الخارجية"؛ نشر في عدد نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر
وهو السفير األميركي السابق لدى إسرائيل ومؤلف كتاب "هنري كيسنجر وفّن معاهدة –مارتن إنديك 

 مقااًل بعنوان: "لماذا ال يعمل ترامب على خطة الشرق األوسط؟". -الشرق األوسط"
ات مهمة عن خلفية "صفقة القرن"، التي جعلت ترامب بطل معلوم -في هذا المقال-وقد قّدم إنديك 

كيف أّن الخطة بعيدة عن  -في الجانب اآلخر-إسرائيل واللوبيات اليهودية الصهيونية، بينما يعرض 
أن تتحقق على أرض الواقع. وحسبما يعرضه إنديك من معلومات في مقاله هذا؛ فإن الخطة تستند 

 مب( ومحمد بن سلمان )ولي العهد السعودي(.إلى اتفاقية بين كوشنر )صهر ترا
مع مرور الوقت أن قوة ولي –وبينما يقطع ابن سلمان الوعود لدعم هذه الخطة حتى النهاية؛ يتبّين 

العهد السعودي ال تكفي لذلك. لقد قّدم ابن سلمان وعوده لكوشنر بأن تبقى المملكة صامتة تجاه قرار 



 
 
 
 

 

 29 ص             5087 العدد:             11/16/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

مة إلسرائيل، وأن تبقى الشوارع العربية خامدة لمدة أقصاها ترامب القاضي باالعتراف بالقدس عاص
 ثالثة أشهر من تاريخ إعالن القرار.
بأن ُيقنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجلوس على  2017وفي الوقت ذاته؛ تعهد في عام 

ر، إال أن مليارات دوال 10طاولة المفاوضات وفق الشروط التي يريدها ترامب، مقابل رشوة مالية تبلغ 
 كل هذا راح هباء منثوًرا بعد أن رفض عّباس قبوَل هذا العرض.

ظنًّا منه أنها ستكون ناجعة إلقناع الشعب الفلسطيني -إال أن هذه الرشوة التي عرضها ولي العهد 
نراها قد باءت بالفشل، وجعلت ابن سلمان  -وشعوب الشرق األوسط بداًل من فرض األمر الواقع

حيث سقطت أمام الشعور الوطني الخاص وثقافة المقاومة التي يتمتع بها الشعب  خائًبا في ظنه،
 الفلسطيني.

أما اآلن؛ فقد بات األمر يضع الواليات المتحدة في موقف محرج أمام االتكال على ابن سلمان إلدارة 
خططها في الشرق األوسط. إن رشوته باتت بعيدة المنال عن مفتاح باب القدس؛ ليس في نظر 
الفلسطينيين فحسب، بل وكذلك في نظر الملك األردني عبد هللا الثاني. حيث لم تنجح التهديدات 

 بقطع المساعدات األميركية في حمل الملك األردني على أن يتراجع عن رفضه لـ"صفقة القرن".
ال  بل إن هناك حساًبا آخر لم يكن في بال ولي العهد السعودي، مما جعله يشعر بتضليل ترامب له،

تلك الخطة. وحسب السفير  -أي الملك سلمان بن عبد العزيز-سيما حين رفض بشدة والُده ذاُته 
األميركي السابق إنديك؛ فإن ذلك لم يكن بالشيء الذي يمكن التحسب له. حيث مهما كانت 
العالقات جيدة بين السعودية والواليات المتحدة؛ فإنه يبدو من الصعب أن يتخلى أي ملك سعودي 

 فجأة عن القدس والشعب الفلسطيني.
بأي شكل ستظهر خريطة الشرق األوسط السياسية الخاصة بالواليات المتحدة األميركية من خالل 
كل هذه الخطوط السياسية؟ وأي نوع من التوصيات اعتمدت عليه دولة عظمى كالواليات المتحدة 

 الخارجية على هذا النحو؟حتى تقع في فّخ تهوي فيه إلى مستوى متدنٍّ من السياسة 
 15/11/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "الجهاد"قرأت إسرائيل المعركة مع كيف  .32

 عريب الرنتاوي
إسرائيل منقسمة في تقييمها لنتائج عملياتها الحربية األخيرة ضد الجهاد اإلسالمي... معسكر رئيس 

بعد أن طالت صواريخها « الجهاد»الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ُيطلق صيحات النصر على 
اثنين من قادة الحركة العسكريين، وطاولت عائلة قائد ثالث في دمشق، فيما طيرانها، الحربي 
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والمسّير، ضرب بقسوة أهدافًا للحركة في مناطق مختلفة من قطاع غزة... لكن النقطة األهم التي 
« تحييد»نما تتركز أساسًا على نجاحه في تتكئ عليها احتفاالت النصر التي يروج لها هذا الفريق، إ

بقائها خارج ساحات المواجهة... هذا تطور مهم، وغير مسبوق، في حروب إسرائيل  حماس وا 
 وعملياتها على القطاع وضد أهله.

دعنا نأكل الثورين تباعًا، األسود ثم »اإلسرائيلية، أو لنظرية « فرق تسد»هو نجاح بكل تأكيد لسياسة 
د أنه نجاح تكتيكي... حماس المستمسكة بالسلطة حتى الرمق األخير، تريد التهدئة، بي«... األبيض

حيال سكان القطاع، حتى « سلطة األمر الواقع»باعتبارها شرطًا للوفاء بالحد األدنى من التزامات 
ن كان الثمن، السماح إلسرائيل، باالنفراد بالجهاد، كما حصل في مواجهة الساعات الثماني  وا 

 بعين األخيرة.واألر 
لكن حماس ال تستطيع، من دون المقامرة بإرثها وصورتها ومكانتها )ومستقبلها(، أن تظل جالسة 
على مقاعد المتفرجين، في حال اتسعت حدة المواجهة وتوسعت رقتها وطال أمدها... هنا، ستجد 

خرطة ال محالة الحركة نفسها مرغمة على التخلي عن حذرها وحساباتها المعقدة، وستجد نفسها من
في المواجهات الميدانية... الوسطاء في الجولة األخيرة، سارعوا إلى طمأنة حماس بأنها غير 
مستهدفة، وأن المعركة لن تطول، وأنها لن تتخطى األهداف التي رسمت لها بدقة... لكل هذه 

ول في مجازفة األسباب آثرت الحركة ابتالع طوفان االنتقادات واالستنكارات لمواقفها على الدخ
 واسعة، ال تعرف عقباها.

ثم أن حماس التي لم تسقط من حساباتها احتماالت خوض استحقاق انتخابات عامة في األشهر 
القادمة، قطعت شوطًا طوياًل كما تقول المصادر، في المفاوضات الرامية إلتمام صفقة تبادل األسرى 

ترميم قواعدها الشعبية عشية االستحقاق  مع إسرائيل... صفقة كهذه، يمكن أن تساعد الحركة في
اليمين، على حصد عدد أكبر من  –االنتخابي، وهي يمكن كذلك أن تساعد نتنياهو ومعسكر الليكود 

 رابح. –المرجحة، فتكون النتيجة: رابح « 23«األصوات والمقاعد في انتخابات الكنيست الـ
« هزيمة صافية«للجهاد و» مؤّزرًا  نصراً »ثمة فريق إسرائيلي ثاٍن يرى في نتيجة ما حصل 

لنتنياهو... فالحركة الفلسطينية استطاعت أن تشل نصف إسرائيل، وان تلزم سكانها المالجئ أو 
الجلوس بجوارها، وصواريخها طاولت محيط تل أبيب والقدس... هذا الفريق، يقلل من أثر سياسة 

 االغتياالت على استتباب األمن اإلسرائيلي واستدامته.
ن انطوت على قدر المبالغة، واندرجت في سياق الصراع السياسي ه الحزبي  –ذه التقديرات، وا 

الداخلي في إسرائيل، إال أنها ترفع من معنويات الجهاد وحلفائه من دون شك، وتثير حنق حماس 
وقلقها... لقد صار للحركة منافس قادر على فتح جبهات عريضة، ومطاولة العمق اإلسرائيلي، وهو 
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ما زالت تخضع  -حماس  –اإلقليمي، فيما مواقفها « محور المقاومة»ات اليوم، األقرب إلى قلب ب
 للكثير من الطعن والتشكيك والتمحيص.

مرة ثانية، تجد حماس نفسها في وضع حرج للغاية.. فال هي سلطة قادرة على الوفاء بالتزامات  
الحصار والعزلة.. وال هي مقاومة، قادرة السلطة حيال شعبها، وهي لم تجلب له سوى ضنك العيش و 

على مواصلة اتخاذ قراراتها متخففة من حسابات السلطة وتعقيداتها.. إنه المأزق الذي يعتصر 
 الحركة منذ أكثر من عقد من الزمان، ويعتصر معها، أهل القطاع جميعًا، بل والشعب الفلسطيني.

 16/11/2019، الدستور، عّمان
 

 ون حياتهم ثمنا لحرب يخوضها نتنياهو من أجل البقاءكيف يدفع الفلسطيني .33
 ميرون رابوبورت

 بإمكانك أن تصل ما بين النقاط لترسم خطا مستقيما بين كل هذه األمور: 
* القرار المزعوم من قبل المستشارين المقربين لدى رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو بالتضييق على 

 الذي تحول إلى شاهد دولة في إحدى قضايا الفساد شلومو فليبر، أحد مساعديه السابقين و 
* سعي وزير العدل أمير أوهانا إلى تخويف مساعد سابق آخر تحول أيضًا إلى شاهد، هو نير 

 حيفتز، وحمله على التزام الصمت 
 * تصعيد العنف ضد المحتجين في بيتاح تيكفا والذين خرجوا ينددون بالفساد الحكومي 

* جهود نتنياهو المتواصلة لنزع الشرعية عن أي محاولة من قبل الحكومة لالعتماد على دعم 
 القائمة المشتركة التي يهيمن عليها العرب 

* وأخيرا، األمر الذي أصدره فجر الثالثاء لقصف مساكن زعماء حركة الجهاد اإلسالمي في غزة 
في غزة وفي دمشق نجل )وفي بعض التقارير ودمشق والتي أسفرت عن قتل بهاء أبو العطا وزوجته 

 كذلك حفيدة( الناشط في الجهاد اإلسالمي أكرم العجوري.
اليهود منهم  –سلوك كسلوك عصابات المافيا، أعمال خارجة عن القانون، التحريض ضد الخصوم 

ب: كل واآلن السعي عمدًا إلشعال نيران حرب تهدد حياة الفلسطينيين والعر  –والعرب على حد سواء 
 ذلك لإلبقاء على نتنياهو في شارع بلفور أيًا كانت الوسائل واألدوات. 

تمخضت الجولة األخيرة من التصعيد من بدايتها وحتى لحظة تنفيذ وقف إطالق النار في الساعات 
بما في ذلك عائلة بأسرها  –األولى من يوم الخميس عن مقتل ما ال يقل عن أربعة وثالثين فلسطينيًا 

 وجرح مائة وأحد عشر. –من ثمانية أفراد  تتكون
 المبتعث المختار للتاريخ 
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يسهل القول إن نتنياهو وأفراد حاشيته يفعلون كل هذه األشياء من أجل تحقيق مكاسب شخصية لكي 
يتمكنوا من االستمرار في التمتع باالمتيازات التي يوفرها لهم البقاء في السلطة. من المؤكد أن الحكم 
أمر جميل، واألجمل منه أن تحصل على احتياجاتك من السيجار والشمبانيا مجانًا بداًل من أن 

 تضطر لدفع ثمنها بالكامل. إال أن ثمة ما هو أعمق من ذلك. 
وذلك على نسق رؤساء  –يعتقد نتنياهو أن منصب رئيس الوزراء يتجاوز كونه مجرد طموح سياسي 

يهود باراك. يعتقد نتنياهو، وكما شرح الوزراء الذين سبقوه مثل إيهود أ ولمرت وأرييل شارون وا 
محاوروه مرارًا وتكرارًا، أنه ليس أقل من المبتعث المختار للتاريخ مهمته إنقاذ الشعب اليهودي والدولة 

 اليهودية. 
ومهمته التي ابتعث من أجل حملها، هي بالضبط ما لم يفلح جابوتنسكي في إنجازه، وما حيل بين 

 ه، بن صهيون، وبين أن يفعله. والد
كان الناس محقين حينما سخروا من تصريح صدر مؤخرًا عن نجل نتنياهو، يائير، والذي قال فيه إن 
إسرائيل قبل أن يستلم والده فيه مقاليد األمور كانت دولة متخلفة ال تصدر سوى البرتقال. ولكن 

نما بما يسمعه نتنياهو الصغير في البيت النقطة التي يفوتها النقاد هي أن األمر ال يتعلق بال حقائق وا 
 من تفاخر خالصته القول: "إن الدولة هي أنا".

بالنسبة له إذا لم يعد رئيسا للوزراء فلن يبقى بنجامين نتنياهو. حتى لو عرضت عليه المحكمة صفقة 
ن الدوالرات كرسوم ما، ال يتصور نتنياهو نفسه متقاعدًا يتفرغ لكتابة مذكراته ويجني مئات اآلالف م

 للمحاضرات، إذ يعتبر ذلك خيانة للمهمة التي نذر نفسه لها، أال وهي مهمة المنقذ. 
من وجهة نظر نتنياهو، أال يكون رئيسًا للوزراء ليس خيارًا مقبواًل. ليس فقط ألنه يعلم أنه في اللحظة 

ى السجن أيضًا. ما من شك التي يغادر فيها شارع بلفور فسوف يذهب إلى المحكمة وعلى األغلب إل
 في أن هذا الخوف يجمد العظام، ولكن هناك خوف أكبر منه. 

بشكل غير مشروع، حسبما ورد في لوائح  –جميع الهدايا التي تلقاها وكل الضغوط التي بذلها 
مع وسائل اإلعالم حتى توفر له تغطية مواتية، كل ذلك يصبح مبررًا في ضوء هذا  –االتهام 

ه صاحب رسالة، فهل يجوز وضع مبتعث التاريخ في قفص االتهام لمجرد حصوله اإلحساس بأن
 على بضعة أصابع من السيجار؟

 عدم تصديق حكاية نتنياهو 
إال أن االنتخابات السابقة، تلك التي جرت في شهر إبريل / نيسان وأكثر منها تلك التي جرت في 

ال تقنعهم تلك الحكاية من نتنياهو. فهم ال  شهر سبتمبر / أيلول، اثبتت أن الناخبين في إسرائيل
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يرونه مبتعثًا للتاريخ، بل معظمهم، والذين يمثلهم خمسة وستون نائبًا في الكنيست، ال يريدونه رئيسًا 
 للوزراء. 

واألسوأ من ذلك أن خصمه الرئيس، بيني غانتس، لم يسقط من خياراته "التوجه نحو العرب" ليشكل 
 لقائمة المشتركة. حكومة أغلبية تدعمها ا

من شأن ذلك أن يؤدي ليس فحسب إلى خروج نتنياهو من شارع بلفور ولكن أيضًا إلى طمس إرثه 
كله بالكامل، وهو اإلرث الذي تأسس على إنكار حق الشعب الفلسطيني في أي مكان ما بين نهر 

دود السيادية األردن والبحر المتوسط، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو داخل الح
 إلسرائيل. 

إال أن ذلك لم يحرك الجمهور اليهودي بما فيه الكفاية. صحيح أن المحتجين المؤيدين لنتنياهو في 
بيتاح تيكفا تزايدوا خالل األسابيع الماضية وازدادوا عدوانية، إال أنهم مازالوا ال تتجاوز أعدادهم 

 بضعة آالف من المتظاهرين. 
ألقل، مازالت معظم الشوارع اإلسرائيلية ال تبالي بجهود نتنياهو من أجل في الوقت الحاضر على ا

البقاء، والوحيدون الذين نهضوا لنصرة قضيته، حسبما يقول نفتالي بينيت، هم الناخبون مما يعرف 
بالمعسكر القومي الديني، وهي كتلة صغيرة من األحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعم مشروع 

 اني. إسرائيل االستيط
ولذلك ليس من باب المصادفة أن تخصص حكومة نتنياهو ثالثة حقائب ألعضاء من "يمينا"، وهو 
تحالف األحزاب اليمينية الذي فاز فقط بسبعة مقاعد في االنتخابات األخيرة وأخفق اثنان من زعمائه 

 وهما بينيت وآيليت شاكيد في تخطي العتبة االنتخابية في إبريل / نيسان.
 اتلة" "ضربة ق

وهذا يفسر قرار فريق الدفاع في حكومة نتنياهو ضم آميت سيغال، كبير المعلقين السياسيين في 
والشخصية البارزة في المعسكر القومي الديني، والذي ولد داخل مستوطنة وكان والده قد  12القناة 

ي، والتي ربما شارك في أعمال إرهابية ضد الفلسطينيين، مهددين بذلك منزلته كمعلق سياسي يمين
 تكون قد دمرت تمامًا. 

كما يفسر ذلك البوست الذي كتبه بينيت الشهر الماضي في حسابه على الفيسبوك وقال فيه: "فيما 
 لو نجح النظام القضائي في اإلطاحة بنتنياهو، فستكون تلك ضربة قاضية لكل المعسكر القومي." 

ن غيرهم، ال يعبأ بينيت بأي حكومة ال يترأسها مثله في ذلك مثل سيغال وبيزاليل سموتريتش وكثيري
 نتنياهو بشكل كامل. 
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فهم يعلمون أن غيابه سيفقدهم ال محالة الوضع الخاص الذي تمتعوا به طوال عقد من الزمن تحت 
 حكم نتنياهو، وخاصة في الحكومة األخيرة، وهو وضع ال يتناسب بتاتًا مع وزنهم السياسي الحقيقي. 

ون جانبًا كل اعتبار آخر. واألولوية التي تقدم على كل ما سواها هي الحفاظ على ومن هنا فهم يضع
 إرث نتنياهو، وعلى رأس ذلك يأتي تخليد فكرة تفوق العنصر اليهودي. 

يعي كل مثقف سياسي تقريبًا، وربما يعي ذلك معظم المواطنين اإلسرائيليين أيضًا، حتى في أوساط 
وكذلك  –والذي لم يكن ردًا على هجوم حديث  –ن قرار قتل أبو العطا المؤيدين لألحزاب اليمينية، أ

قرار استئناف سياسة تنفيذ عمليات االغتيال بعد فترة انقطاع دامت خمسة أعوام، إنما هو في المرتبة 
األولى قرار سياسي يهدف إلى خلق حالة يتعذر معها على بيني غانتس مجرد التفكير في تشكيل 

 مة من قبل القائمة المشتركة. حكومة أقلية مدعو 
وأن يكون ثمن ذلك هو إزهاق أرواح زوجة أبو العطا ونجل العجوري، فهذا أمر ال يدخل في 

 المعادلة على اإلطالق، ال من قبل نتنياهو وال من قبل الغالبية العظمى من اليهود في إسرائيل. 
سيدفعون أرواحهم ثمنًا لجولة أخرى من ولكنه أيضًا ال يحسب عدد اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين 
 هذا العنف، وهي جولة أطلقت بمبادرة إسرائيلية فقط ال غير. 

وال يحسب حتى الدمار الذي يلحقه بحياة الناس العاديين سواء في غزة أو في إسرائيل. للمرة األولى 
ذلك بسبب  ، تم إغالق المدارس في تل أبيب الكبرى، ولم يكن1991منذ حرب الخليج في عام 

 اإلجازة. 
لعل هذا االستفزاز األخير أمكن احتواؤه خالل أيام قليلة، ولكن ما الذي سيحدث لو لم يكن ذلك 
كاف، ولو أن حملة العنف التي أطلقها نتنياهو أخفقت في إعاقة مسار خصمه الذي يسعى إلخراجه 

 من المدينة؟ 
مضمون، والطريق نحو األمام محفوف  واضح أن نتنياهو ال ينوي االستسالم، ولكن نجاحه غير

 بالمخاطر.
 15/11/2019، موقع "ميدل إيست آي"

 15/11/2019، "21موقع "عربي 
 

 حـمـاس هـي الـمـفـتـاح لـَلـجـم الـجـهـاد .34
 يدلين عاموس

لقد كان االحباط المركز لبهاء ابو العطا خطوة صحيحة وضرورية، ثمرة جهد استخباري وعملياتي 
االمن. في قيادة ابو العطا للواء الشمالي في غزة لسرايا القدس التابع للجهاد  ألذرعمشترك 
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االسالمي، وعمليا كالرجل القوي للتنظيم في القطاع، فقد خطط لعمليات وعمل على ضعضعة االمن 
 في جنوب البالد، في ظل االضرار المتواصل لفرص الوصول الى تسوية وتحسين وضع سكان غزة.

 يدور الحديث عن "تصفية"، بل عن عملية احباط مركز ضد من شكل قنبلة موقوتة اللغة مهمة. ال
وقتل لمواطنين وجنود. ان احباط عملية ارهابية من خالل  إلسرائيلويدحرج عملية في نهايتها ضربة 

اصابة من يدحرجها أو يوجهها هي عملية شرعية، واجب اخالقي، وعلى الجيش االسرائيلي ان 
 أمسناجعة للقتال ضد االرهاب في كل الجبهات. وبخالف الرسائل التي خرجت أول يبقيها كأداة 

عن "عدم العودة الى سياسة التصفيات"، من المهم ان نفهم بأن االحباط المركز هو اداة ضرورية 
ان سياسة  لإلعالمللقتال ضد االرهاب. خير أن رئيس االركان لم يتردد في أن يقول في تصريحه 

ركز هي رافعة ضرورية وناجعة ضد الجهاد االسالمي. من المهم لمنظمات االرهاب ان االحباط الم
تعرف وتستوعب بأن االحباط المركز ليس خيارا شطب عن الطاولة، بل جزء ال يتجزأ من سلة 

 .إلسرائيلالقدرات العسكرية 
ثمة تشوش بين  ،ألعدائهافي السنوات االخيرة، في الساحات المختلفة التي تتصدى فيها اسرائيل 

حدث ذي مغزى استراتيجي وبين حدث تكتيكي. وفي الرؤية االستراتيجية، في حالة تصفية ابو العطا 
ال يدور الحديث عن تغيير جوهري في الوضع االساس في غزة. فالمنظمات في القطاع تواصل 

رار تعاظم تشكيل تهديد عسكري ذي مغزى على نمط الحياة في اسرائيل وعلى أمن سكانها. واستم
بكثير مما يجري  أكثرقوة منظمات االرهاب سيوجب في نهاية اليوم معركة عسكرية وسياسية واسعة 

 اليوم.
ليست معركة استراتيجية. من ناحية اسرائيل، فان  –في هذه المرحلة  –من هنا فان الجولة الحالية 

تتطلع الى انهائها.  فإنهااالنجاز الذي تحدد للعملية هو موضعي وتحقق فور بدايته، وبالتالي 
واختيارها في التركز على الجهاد االسالمي، وليس على حماس، كعنوان سلطوي، هو تغيير عن 
سياسة طويلة السنين تلقي بالمسؤولية الجارفة على حماس بالنسبة لكل عملية عسكرية ضد اسرائيل 

 فته في الماضي.من اراضي القطاع. هكذا ابقي لحماس مجال مناورة كبير مقابل ما عر 
لقد فرضت حماس على نفسها ضبطا للنفس وحتى االن امتنعت عن المشاركة في القتال. يمكن ان 
نفهم هذا على خلفية الفهم بأنها لم تتضرر من االثمان التي دفعها الجهاد االسالمي بل استخلصت 

 منها المنفعة.
ولحماس، رغم  إلسرائيلن غزة. تفهم حماس جيدا أن نشاط ابو العطا مس بمصالحها ومصالح سكا

عدائهما والنزاع الجوهري بينهما، مصلحة مشتركة في منع التصعيد. ولكن هذه دينامية ال تزال 
 تتطور، ومن السهل دوما التخطيط لبداية العملية من التخطيط لنهايتها.
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صره بالجهاد ومع ذلك، من المهم ان نفهم أن الصعوبة في انهاء الحدث تنبع بالذات من تقييده وح
االسالمي فقط. لقد فقدت اسرائيل نجاعة آليات االنهاء لديها. فممارسة الضغط العسكري االساس 
على القطاع ليس ممكنا خوفا من دخول حماس الى المعركة. بينما الجهاد االسالمي، اقل تأثرا 

الجهاد  بالضغط المصري، غير معني بالتسوية وال يشعر بالمسؤولية عن سكان غزة. كما أن
االسالمي يجد صعوبة في وقف المواجهة قبل أن يحقق ضربة ذات مغزى وصورة انتقام وانتصار 

غير  من الروافعحيال اسرائيل. حماس هي المفتاح في لجم الجهاد االسالمي، ويجب ممارسة جملة 
 تسارع اغالق المعابر، وقف المال القطري ومنع الكهرباء عن القطاع. حماس ال –العسكرية عليها 

بعد الى انهاء المواجهة، ولم تستخدم بعد كل قدرتها على لجم الجهاد االسالمي. بالمقابل، فان 
احداثا مهمة في تبادل الضربات بين اسرائيل والجهاد االسالمي يمكنها أن تجر ايضا حماس الى 

 ما سيعطيها حجوما مختلفة تماما. –المعركة 
ة اخرى حول اسرائيل، السحابة االيرانية. حتى لو لم تكن تحوم فوق االحداث، مثلما في كل ساح

مشاركة تكتيكيا في قرار الجهاد االسالمي في االشهر االخيرة على ممارسة القوة ضد اسرائيل،  إيران
فان المقدرات التي استثمرتها في تنظيم الجهاد على مدى الزمن هي التي تسمح له اليوم بأن يهدد 

كيلو مترا من قطاع غزة. لهذا السبب ايضا على الجيش االسرائيلي  80 مواطني اسرائيل حتى مدى
أن يستغل الفرصة لضربة كبيرة لقدرات الجهاد وتعاظم قوته، كرسالة واضحة لطهران. ان المس 
بتعاظم قوة منظمة االرهاب يجب ان يكون عنصرا حيويا في كل استراتيجية قتالية واستراتيجية انهاء 

 االرهاب في قطاع غزة.القتال مع منظمات 
اما بالنسبة لليوم التالي فانه حتى بعد أن تتوسط مصر وتنجح في احالل وقف للنار، آجال ام 
عاجال، ومسألة قطاع غزة بخاصة، وحرب الوكالة االيرانية من كل جهات اسرائيل بشكل عام، 

 شكلها.ستكون مطروحة ايضا على طاولة حكومة اسرائيل التالية، كائنا من كان من ي
 "يديعوت أحرونوت"

 15/11/219، األيام، رام هللا
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 :صورة .35

 
 رصاصة إسرائيلية بعين مصور فلسطيني.. حتى ال ترى كاميرته االنتهاكات.

 15/11/2019وكالة األناضول، 


