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 ترامب محبط من نتنياهو بحسب ما كشفه مسؤولون إسرائيليون

هنية: ال نساوم على دماء شهدائنا 
انتهت الجولة لكن لم تنته  وقادتنا..

 المعركة مع االحتالل
 4... ص 

 

 5088 18/11/2019 نثين إلا

 



 
 
 
 

 

 2 ص             5088 العدد:             11/18/2019 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 4 ترحيب فلسطيني واسع بتمديد والية "أونروا"  2.
 6 "الداخلية" في غزة تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر  3.
 7 تصريحات نتنياهو المعادية لفلسطينيي الداخل تأكيد على فاشية دولة االحتالل الخارجية الفلسطينية:  4.

 
  المقاومة:

 8 البطش: نحذر من تالعب نتنياهو بتفاهمات وقف إطالق النار  5.

 8 ري في تونسمعطيات جديدة حول تورط االحتالل اإلسرائيلي باغتيال الزوا  6.

 9 حماس ترحب بقرار تجديد التفويض لألونروا  7.

 10 استخدمت صاروخا جديدا فاجأ "إسرائيل" "الجهاد اإلسالمي"وسائل إعالم عبرية:   8.

 10 " خالل "حد السيف"القسام تنشر التفاصيل الكاملة لـ"عملية الباص  9.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 11 نتنياهو: لم نتعهد بشيء في غزة وسياستنا األمنية لم تتغير  10.
 11 وغانتس يوشك على تشكيل حكومة إسرائيلية ضيقة ..عدوان نتنياهو على غزة لم يشفع له  11.
 13 دبلوماسية إسرائيلية: هكذا نفقد تأنثيرنا بمجال "القوة الناعمة"  12.
 15 لنتنياهو "لوائح اتهام"ضد  "معركة رأي عام"الليكود يستعد لـ  13.
 15  نا لتحقيق أهدافه السياسية القائمة المشتركة: نتنياهو يحرض ضد    14.
 16 جنديًا من جيش االحتالل في قاعدة عسكرية 50 تدهور صحة  15.
 16 تواصل إطالق الصواريخ.. واالحتالل يتخوف من إلغاء مباريات كرة قدم دولية سيستضيفها  16.
 16 جنراالت إسرائيليون: غزة أهانتنا في هذه الجولة  17.

 
  :األرض، الشعب

 18 صبري: االحتالل يحاول نشر روايته اإلسرائيلية المزورة ... عطا اللـه: الكنائس تتعرض للتهويد  18.

 19 سنة في سجون االحتالل 40األسير الفلسطيني نائل البرغونثي يستكمل   19.

 19 يوما: نثالنثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 56أقدمهم مضرب منذ   20.

 20 مليون دوالر خسائر عدوان االحتالل على غزة 3.1"األشغال":   21.

 20 استشهاد شاب برصاص االحتالل في القدس  22.

 21 سوية... االحتالل ينكل بأهاليها قبل عزلهابلدة العي  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             5088 العدد:             11/18/2019 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 21 على جرائمها "إسرائيل"حقوقيون فلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بمحاسبة   24.
 

  لبنان: 
 22 ساحات االحتجاج في لبنان تتضامن مع فلسطين  25.

 
  عربي، إسالمي:

 22 محطة توليد الكهرباء في غزةلخط الغاز من قطر لتمويل مليون دوالر  88  26.

 22 ترجمته لمساهمات ماليةونروا ال بد من لأل تفويض الالتعاون اإلسالمي: تجديد  منظمة  27.
 

  لي:دو 
 23 ترامب محبط من نتنياهو بحسب ما كشفه مسؤولون إسرائيليون  28.
 23 أفراد في غزة 8عائلة من  "إسرائيل"غوتيريش يطالب بالتحقيق في قتل   29.
 23 بسبب عدوانها األخير على قطاع غزةدوليًا  "إسرائيل"لمالحقة  ينسقون أروبيون حقوقيون  30.
 23 الجاري األونروا تعلن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب نوفمبر  31.
 24 تقنية التعرف على الوجوه لمراقبة الفلسطيني ين اإلسرائيلي "مايكروسوفت" تحقق باستخدام االحتالل  32.
 24 ضبط آلية تجسس إسرائيلية في قبرص  33.

 
  حوارات ومقاالت

 24 د. عبد الستار قاسم... وقف القتال في غزة؟ من هم الوسطاء.. وما هي الضمانات؟  34.

 26 مالةد. فانز أبو ش... السلطة الفلسطينية ومجازر غزة.. ومن يهن يسهل الهوان عليه  35.

 27 معن  الطاهر... االنتخابات الفلسطينية بين الوحدة واالنقسام  36.

 30 يبنل عمرو... «الجهاد»وجائزة الترضية لـ« حماس»الجائزة الكبرى لـ  37.

 32 نوسف –اوري بار ... قبلة مع إيران؟من يمنع عن إسرائيل هزيمتها في الحرب الم   38.
 

 34 :كاريكاتير
*** 

 
 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             5088 العدد:             11/18/2019 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 هنية: ال نساوم على دماء شهدائنا وقادتنا..انتهت الجولة لكن لم تنته المعركة مع االحتالل .1
أكد رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة، إ  حماس ستبقى وفنة لدماء شهداء شعبيا 

 ماء الشهند بهاء أبو العطا وستكتب في صفحة التارنخ هذه العالقة المجندة.ولد
وقال هينة خالل تأدنته واجب العزاء لعائلة الشهند القائد بهاء أبو العطا بمشاركة وفد م  الحركة 
النوم السبت: ال يساوم على دماء شهدائيا وقادتيا، ومعادلة صياعة اليصر نحنطها هللا بعيانته ولطفه 

 في مواجهة العدو الغاصب.
وشدد على أ  حماس والجهاد وكتائب القسام وسرانا القدس عروة ونثقى ال ايفصام لها، مبنيًا أ  

 التطور اليوعي في وحدة المندا  والقرار كله بموقع التحالف االستراتنجي المعبد بالدم.
الطرنق على كل مخططات الفتية ويوه أ  الوعي والنثقة وعمق التجربة والدماء المختلطة دائًما تقطع 

 على شعبيا.
 وأوضح هينة أ  هذه الجولة لنست األولى أو األخنرة وفاتورة الحساب مع العدو لنست مغلقة.

ولفت إلى أيه تحدث أمس مع األمن  العام زناد اليخالة وقليا لبعضيا إ  هذه المحطة التي يصيعها 
 معا تضنف تراكًما عزنزا لمحطات صيعياها معًا.

 16/11/2019، موقع حركة حماس
 

 ترحيب فلسطيني واسع بتمديد والية "أونروا" .2
قرارات تخص فلسطن ، ميها قرار تجدند  7رام هللا: قوبل التصونت األممي باألغلبنة الساحقة لصالح 

تفونض والنة عمل وكالة غوث وتشغنل الالجئن  "أويروا"، بترحنب فلسطنيي واسع رسمي وفصائلي، 
 قرارات تارنخنة وهامة.أكد أيها 

ورّحب الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، في تصرنح مساء الجمعة، بالقرار، مؤكدًا أ  هذا التصونت 
دلنل على وقوف العالم أجمع إلى جايب الشعب الفلسطنيي وحقوقه التارنخنة غنر القابلة للتصرف، 

واستمرار تقدنم الخدمات لهم إلى وتعبنر ع  موقف المجتمع الدولي في دعم الالجئن  الفلسطنينن  
 حن  حل قضنتهم حاًل يهائنًا، وفق القرارات الصادرة ع  األمم المتحدة.

م  جايبه، قال رئنس الوزراء الفلسطنيي محمد اشتنة، في تصرنح، "إ  تجدند األمم المتحدة تفونض 
نمايًا بحق  وقه الوطينة".عمل )أويروا( بأغلبنة ساحقة، نعكس تضاميًا دولنًا مع شعبيا وا 

أّما عضو اللجية التيفنذنة لـ"ميظمة التحرنر الفلسطنينة" حيا  عشراوي، فأكدت في بنا  باسم اللجية 
التيفنذنة للميظمة، أ  هذا الدعم الدولي الساحق نمنثل ايتصارًا كبنرًا للعدالة وللقايو  الدولي، 
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  السناسي الشاهد على جرنمة االقتالع ولالجئن  الفلسطنينن ، ولوكالة "أويروا"، باعتبارها العيوا
 مالنن  الجئ فلسطنيي ميذ سبعة عقود. 5والتشرند، وجهة المسؤولنة عما نزند ع  

اإلسرائنلنة الخطنرة، -وقالت عشراوي: "لقد منثل هذا التصونت المشّرف صفعة قونة للشراكة األمنركنة
سقاط حقوق ولتحركات كّل م  إدارة ترامب ودولة االحتالل المشبوهة وا لهادفة إلى إلغاء "أويروا"، وا 

 الالجئن  الفلسطنينن  المشروعة وغنر القابلة للتصرف".
م  جهته، قال وزنر الخارجنة والمغتربن  الفلسطنيي رناض المالكي، في بنا ، إ  "ما جرى ُنعّد 

لعامة مؤشرًا واضحًا على موقف المجموع الدولي م  القرارات الخاصة بفلسطن  في الجمعنة ا
 والمتسقة مع القايو  الدولي، وحقوق الشعب الفلسطنيي والجئنه".

وشدد المالكي على أهمنة الحفاظ على هذه القرارات والعمل على تيفنذها، بما نساهم في حفظ حقوق 
يهاء االحتالل، وتحقنق الحقوق غنر  أبياء الشعب الفلسطنيي، حتى إيجاز االستقالل الوطيي وا 

وعلى رأسها حق الشعب الفلسطنيي في تقرنر المصنر، وحق الالجئن  في العودة القابلة للتصرف، 
 ، والحفاظ على ميظمة "أويروا" حتى تحقنق العودة.194إلى دنارهم بياء على القرار 

أما رئنس دائرة شؤو  الالجئن  في "ميظمة التحرنر الفلسطنينة" أحمد أبو هولي، فاعتبر، في 
مشروع قرار تجدند تفونض والنة عمل "أويروا" نشكل ايتصارًا  تصرنح له، أ  التصونت على

للدبلوماسنة الفلسطنينة، مشددًا على أ  اإلدارة األمنركنة وحكومة االحتالل اإلسرائنلي تلقت صفعة 
 جدندة م  المجتمع الدولي.

مجتمع وعزا أبو هولي تمرنر مشروع قرار تجدند تفونض والنة عمل "أويروا" إلى إنما  وقياعة ال
الدولي بالدور الحنوي والمهم الذي تقوم به، م  خالل تقدنم خدماتها التعلنمنة، والصحنة، واإلغانثنة 

مالنن  الجئ فلسطنيي، مع غناب الحّل السناسي لقضنتهم العادلة، ودورها  6.2االجتماعنة ليحو 
 في تعزنز التيمنة البشرنة المستدامة في أوساط الالجئن  الفلسطنينن .

ره، قال أمن  سر اللجية التيفنذنة لـ"ميظمة التحرنر الفلسطنينة" صائب عرنقات، في تصرنحات بدو 
قرارات تخص  7إلذاعة صوت فلسطن  الرسمنة، "إ  تصونت األمم المتحدة بأغلبنة ساحقة على 

فلسطن ، بنيها تجدند تفونض وكالة األويروا، هزنمة يكراء للقوى التي أخذت الجايب الخطأ م  
تارنخ، ووقفت ضد القايو  الدولي، وايتصار لشعبيا الفلسطنيي وللسناسة الحكنمة التي خطها ال

 الرئنس محمود عباس بمبادرته التي قدمها في فبرانر/شباط م  العام الماضي".
وأضاف عرنقات أ  قرار تجدند تفونض وكالة األويروا بأغلبنة ساحقة ندّل على مدى تعزنز وترسنخ 

ي والشرعنة الدولنة، م  خالل جهود السند الرئنس محمود عباس، أنثياء وجوده في األمم القايو  الدول
 المتحدة لحشد الدعم لصالح الوكالة.
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وأكد أمن  سر اللجية التيفنذنة لـ"ميظمة التحرنر"، أيه، وبالرغم م  كل الضغوط التي مارستها 
ة مع إسرائنل في ذكرى إعال  استقالل الوالنات المتحدة على المجتمع الدولي، إال أيها وقفت وحند

فلسطن ، م  خالل وقوف العالم أجمع بجايب الفلسطنينن ، مشددًا على أ  القنادة والشعب 
سرائنل، ول  نخضعا لسناسة اإلمالءات والتهدندات  الفلسطنيي ل  نركعا، مهما فعلت أمنركا وا 

 واالغتناالت والتهجنر.
االيتصار، بتفعنل القرارات الُمطاِلبة بتوفنر الحمانة للشعب  وشدد عرنقات على ضرورة استنثمار هذا

الفلسطنيي، وحث المدعنة العامة للمحكمة الجيائنة، فاتو بيسودا، على فتح تحقنق قضائي مع 
المسؤولن  اإلسرائنلنن  لما نرتكبويه م  جرائم حرب بحق الشعب الفلسطنيي، ال سنما في الوقت 

عم م  إدارة ترامب، عدوايها على قطاع غزة، والذي أسفر ع  ارتقاء الذي تواصل فنه إسرائنل، بد
صابة أكنثر م   34 مواطيًا. مؤكدًا أ  السالم ل  نتحقق إال بمحاسبة ومساءلة  120شهندًا، وا 

 إسرائنل.
وأضاف عرنقات، أ  هذا االيتصار نجب أ  نكو  حافزًا للفلسطنينن ، إليهاء الخالفات الداخلنة 

لها، مؤكدًا أ  المطلوب اآل  هو إيهاء االيقسام، وتحقنق الوحدة الوطينة، وا عال  التي ال قنمة 
موافقة كافة الفصائل على إجراء ايتخابات تشرنعنة ورئاسنة بمرسوم رئاسي، بعد موافقتها خطنًا على 

 الرسالة التي بعنثها الرئنس محمود عباس، إلى رئنس لجية االيتخابات المركزنة، حيا ياصر.
 16/11/2019، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 "الداخلية" في غزة تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر .3

هذا األسبوع، بمزند م  جيودها إلى الحدود مع مصر « حماس»كفاح زبو : دفعت حركة  -رام هللا
ددن  م  غزة إلى م  أجل تأمن  أفضل للحدود التي تشهد بن  الفنية واألخرى محاولة تسلل متش

 سنياء والعكس.
إ  الحركة شددت في اآلوية األخنرة في مراقبة الحدود « الشرق األوسط»وقالت مصادر مطلعة لـ

بسبب محاوالت تسلل متكررة لمتشددن  وخشنة استغالل هؤالء للتصعند مع إسرائنل م  أجل التسلل 
عملنات  3افنة إلى الحدود وأحبطت إلى سنياء. وبحسب المصادر، فقد دفعت الحركة بقوات أم  إض

 أنام. 10تسلل في غضو  
على مراقبة أمينة م  خالل دورنات أمينة وعبر كامنرات منثبتة على طول الحدود. « حماس»وتعتمد 

وتابعت المصادر أ  العملنة لنست هنية في ظل وجود مياطق مفتوحة وأيفاق ومياطق سكينة ويقاط 
 مصر. عسكرنة ومياطق تجارنة قرنبة م 
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إحباطها محاولة « حماس»وقبل أنام قلنلة، أعليت وزارة الداخلنة في قطاع غزة، التي تدنرها حركة 
أشخاص لعبور الحدود الفاصلة بن  جيوب القطاع ومصر. وقالت الوزارة في  3تسلل جدندة قام بها 

بنة مع أشخاص عبر الحدود الجيو  3أحبطت قوات األم  الوطيي محاولة تسلل »بنا  مقتضب: 
وأشارت إلى أيه جرى القبض على أحدهم، وأ  قوات األم  ال تزال تتعقب آنثار انثين  «. مصر

 آخرن . وأوضحت أ  قوات األم  تواصل استيفارها على طول الحدود الجيوبنة.
تحارب هذا الفكر عبر المساجد أنضًا. ونعمل خطباء المساجد بن  « حماس»وقالت المصادر إ  

حرمة دم المسلم، »، ونركزو  في خطب الجمعة على «الفكر الميحرف»ضد الفنية واألخرى 
م  « حماس»وطلبت مؤسسة األوقاف التابعة لـ«. وخطورة االيحراف الفكري على اإليسا  والمجتمع

الخطباء أكنثر م  مرة حث الياس على كبح هذا الفكر الميحرف، وتقنند أصحابه، ومواجهتهم بكل 
 ياس على دمائهم وحناتهم.الطرق التي تضم  أم  ال

 18/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو المعادية لفلسطينيي الداخل تأكيد على فاشية دولة  .4
 االحتالل
اعتبرت وزارة الخارجنة الفلسطنينة وتنرة التحرنض العيصري الذي نمارسه رئنس  قيا: -رام هللا 

عامة،  1948بينامن  يتيناهو، وأركا  حكومته ضد الفلسطنينن  داخل أراضي عام الوزراء اإلسرائنلي 
 "نعكس حجم العداء الذي نكيه يتيناهو لتلك القائمة وجمهورها، ونؤكد فاشنة دولة االحتالل".

وأوضحت الوزارة، في بنا  النوم، أ  التحرنض وشعارات التعانش المشترك تعكس حجم العيصرنة 
إلسرائنلي، ما نعزز الخوف م  تداعنات ويتائج سناسات يتيناهو الحالنة وترجماتها داخل المجتمع ا

المختلفة، خاصة فنما نتعلق بطرد الفلسطنينن ، أو ميعهم م  لعب أي دور في الحناة السناسة، 
متسائلة ع  جدوى السماح للفلسطنينن  العرب بالمشاركة في االيتخابات، وأ  نمنثلوا في الكينست إذا 

   تمنثنلهم سنبقى شكلنا لنس له تأنثنر أو دور نذكر في الحناة السناسنة في دولة االحتالل.كا
وبنيت أ  عملنة التحرنض المتواصلة ضد الفلسطنينن  العرب تحولت إلى تهدندات علينة بالقتل م  

لتي قبل النمن  المتطرف، قد تصل إلى عملنات اغتنال وقتل جماعنة تستهدفهم، كامتداد للمجازر ا
 عاما. 70ارتكبها االحتالل ضد أبياء الشعب الفلسطنيي قبل أكنثر م  

كما أكدت الوزارة أ  هذه السناسة اإلسرائنلنة التي نقودها فاشنو  بامتناز، وعيصرنو ، وكارهو  
للعرب تستدعي م  المجتمع الدولي التوقف أمام حالة إسرائنلنة عيصرنة معادنة للدنمقراطنة، كي 



 
 
 
 

 

 8 ص             5088 العدد:             11/18/2019 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

يما هي نتأكد أ  ال كنا  اإلسرائنلي القوة القائمة باالحتالل لنست كما ندعي "واحة للدنمقراطنة، وا 
 واحة للفاشنة والعيصرنة".

 17/11/2019، الشرق، الدوحة
 

 البطش: نحذر من تالعب نتنياهو بتفاهمات وقف إطالق النار .5
ف إطالق اليار التي الرأي: حذرت حركة الجهاد اإلسالمي م  تالعب االحتالل بتفاهمات وق -غزة 

 أوقفت العدوا  األخنر.
وقال خالد البطش القنادي في حركة الجهاد اإلسالمي في تصرنح له النوم، إ  هياك محاولة جدندة 
لتالعب يتيناهو بوقف إطالق اليار الذي تم برعانة القاهرة بن  حركة الجهاد والمقاومة م  جهة، 

 قف العدوا  "المجرم".بموجبه تم و  اإلسرائنلي والذيواالحتالل 
نخاطب بذلك جمهوره الداخلي بحنثا ع  مخرج  وبن  البطش أ  حركة المقاومة تدرك أ  يتيناهو

فالت سقوطه السناسي. وأكد أ  حركة الجهاد تيتظر رد الشقنقة مصر، التي رعت وقف اليار،  وا 
 على تصرنحات يتيناهو األخنرة.

 17/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 معطيات جديدة حول تورط االحتالل اإلسرائيلي باغتيال الزواري في تونس .6
تويس ــ بسمة بركات: كشف ونثائقي م  جزأن  بنثته وكالة "شهاب" لأليباء أمس السبت والنوم األحد 
ع  تفاصنل جدندة حول مالبسات اغتنال االحتالل اإلسرائنلي للمهيدس التويسي الشهند محمد 

 . 2016دنسمبر/ كايو  األول  15  اعترافًا م  االحتالل بتيفنذ الجرنمة في الزواري، وتضم
 ونروي الونثائقي حرب "الموساد" على "حركة المقاومة اإلسالمنة" )حماس( واغتنال كوادرها.

ونبدو أ  السبب الذي عّجل في اغتنال الزواري لم نك  الطائرات دو  طنار فقط، بل إ  المهيدس 
ل لصالح حركة "حماس" على تطونر أسطول م  الغواصات نتم التحكم فنها ع  التويسي كا  نعم

 بعد، وبمقدورها حمل عبوات ياسفة.
 وعاد الونثائقي إلى تفاصنل االغتنال، م  خالل إعادة تجسند العملنة وتعقب الشهند الزواري.

ب بن  المقاومة وبحسب الونثائقي، فقد تم اعتبار مشارنع الزواري خرقًا لموازن  القوى في الحر 
الفلسطنينة وجنش االحتالل، حنث سنصبح بإمكا  المقاومة استهداف الميشآت الحساسة في 

 األراضي الفلسطنينة المحتلة م  غاز ويفط، وهو ما عّجل في اتخاذ قرار اغتنال الزواري.
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بدو  وقال صحافي في صحنفة "ندنعوت أحرويوت" إ  ما عّجل في اغتنال الزواري لنست الطائرات 
 طنار أساسًا، بل "اكتشاف "الموساد" لغواصة صغنرة نتم التحكم فنها ع  بعد في ميزل الزواري".

وأشار الونثائقي إلى أ  خطة االغتنال ايطلقت إنثر إعال  شركة إيتاج إعاليات تطلب توظنف 
 أشخاص بتويس بهدف إيتاج شرنط تلفزنويي، لك  اإلعال  كا  تمهندًا لعملنة االغتنال عبر
استئجار السنارات ويقل المعدات، وتم استقطاب صحافنة م  تويس الستغاللها في الدعم اللوجستي 
عداد األرضنة لفرنق االغتنال، الذي وصل إلى تويس وتعّقب الشهند في طرنقه إلى ميزله وأطلق  وا 

 اليار علنه.
ي تصرنح لـ"العربي وقال عضو لجية الدفاع ع  الشهند الزواري المحامي عبد الرؤوف العنادي، ف

الجدند"، إ  "المعطى الجدند التي بنثه التقرنر نتضم  اكتشاف الكنا  اإلسرائنلي لصيع الزواري 
غواصة، وهو ما عّجل في اغتناله"، مضنفًا أ  "لجية الدفاع كايت لدنها ميذ البدانة المعطنات بتورط 

 بذلك رسمنًا"."الموساد" في جرنمة االغتنال، ولك  الدولة التويسنة لم تقر 
وأضاف العنادي أ  "الشهند كا  بصدد إعداد رسالته حول مشروع الغواصة"، مشنرًا إلى أّ  "هذا 
الونثائقي نكشف مرة أخرى مالبسات التخطنط للجرنمة واستهداف الشهند، والتقصنر ربما في حمانته 

عادة اليظر في كنفنة م  قبل السلطات التويسنة"، مبنيًا أيه "ال بد م  التدقنق في األبحاث م جددًا وا 
دخول السالح الذي تم بواسطته اغتنال الشهند، وهو سالح مضاد للرطوبة والماء، وهي م  اليقاط 

 التي كايت غامضة وتم تقدنمها في الونثائقي".
وبّن  العنادي أيه بمياسبة الذكرى السيونة الغتنال الشهند "ستتابع لجية الدفاع المستجدات وتعقد 

 صحافنًا حول االغتنال". مؤتمراً 
 17/11/2019، العربي الجديد، لندن

 
 حماس ترحب بقرار تجديد التفويض لألونروا .7

غزة: رحبت حركة المقاومة االسالمنة "حماس" بالقرار األممي تجدند التفونض لوكالة غوث وتشغنل 
ة الرابعة لألمم الالجئن  "األويروا" لمدة نثالث سيوات أخرى، والذي صدر بعد التصونت في اللجي

 دولة لصالح القرار. 170المتحدة، حنث صوتت 
وعّدت الحركة في بنا  صحفي السبت، التصونت الساحق لصالح التمدند تصونًتا على عدالة 

 القضنة الفلسطنينة بشكل عام وقضنة الالجئن  بشكل خاص.
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وام لشطب ملف ولفتت إلى أ  التصونت صفعة قونة لكل الجهود الصهنوأمرنكنة على مدار أع
الالجئن ، م  خالل المحاوالت المستمنتة لهدم وكالة الغوث وتشونه سمعتها، ميوهة إلى أيه نعكس 

 عزلة دولة االحتالل على المستوى الدولي رغم كل الدعم الذي تتلقاه م  اإلدارة األمرنكنة الحالنة.
ناسًنا ومادًنا، م  وأكدت أ  هذا التصونت الساحق نجب أ  نيعكس على الدعم المطلوب، س

المجتمع الدولي لألويروا لتتمك  م  االستمرار في القنام بدورها في خدمة الالجئن  الفلسطنينن  
وحمانتهم في كل أماك  تواجدهم حسب التفونض المميوح لها، إلى حن  عودتهم إلى دنارهم التي 

 رندهم في بالد عدندة.هجروا ميها عيوة، وتعونضهم عما لحق بهم م  ألم ومعاياة يتنجة لتش
 17/11/2019، فلسطين أون الين

 
 استخدمت صاروخا جديدا فاجأ "إسرائيل" "الجهاد اإلسالمي"وسائل إعالم عبرية:  .8

رام هللا: كشفت وسائل إعالم إسرائنلنة ع  ازدناد مخاوف تل أبنب إزاء قدراتها الدفاعنة، بعد أ  
األخنر ضد قطاع غزة صاروخا م  يوع جدند في التصعند ” حركة الجهاد اإلسالمي“استخدمت 
 ألول مرة.

اإلسرائنلنة، الجمعة، أ  حركة الجهاد أطلقت صاروخا نحمل رأسا حربنا بوز   13وذكرت القياة الـ
كلنوغرام على دولة االحتالل، وأيه سقط وايفجر في ميطقة غنر مأهولة بغالف غزة، وخلف  300

 مترا وعمقها مترا . 16حفرة قطرها 
فتت القياة إلى أ  كمنة المتفجرات في الصاروخ فاجأت اإلسرائنلنن  أليها أكبر مما تيقله معظم ول

 الصوارنخ التي تستخدمها فصائل غزة.
وادعت القياة أ  هذا الصاروخ هو محلي الصيع لك  مهيدسن  إنراينن  أسهموا في تصمنمه، مشنرة 

م  التفوق على القدرات التكيولوجنة لحركة تمكيت في بعض اليواحي ” الجهاد اإلسالمي“إلى أ  
 ”.حماس“

 17/11/2019، القدس العربي، لندن
 

 القسام تنشر التفاصيل الكاملة لـ"عملية الباص" خالل "حد السيف" .9
مساء السبت التفاصنل  كشفت كتائب الشهند عز الدن  القسام، الجياح العسكري لحركة حماس

ة كايت تقّل جيودا إسرائنلنن  شرق جبالنا شمال قطاع غزة، الكاملة لعملنة استهداف حافلة عسكرن
 بدًءا م  لحظة صدور القرار في عملنة "حّد السنف" إلى حن  لحظة التيفنذ.
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ويقلت الكتائب عبر موقعها اإللكترويي ع  أحد قادة رك  العملنات في الكتائب كوالنس صدور قرار 
 م.2018الرد لنلة الحادي عشر م  يوفمبر عام 

قال القائد "فور كشف مجاهدي القسام القوة الخاصة شرق خاينويس والتعامل معها، تداعت هنئة و 
 أركا  القسام لدراسة الموقف العملناتي وأجمعت على الرد على جرنمة العدو".

وتابع "وعلى الفور صدر قرار م  قائد هنئة األركا  محمد الضنف "أبو خالد" بالرد بما نوازي حجم 
 على أال نكو  الرد بكامل القدرة القتالنة، وتم تحدند ضوابط المهمة".االعتداء، 

ونستطرد القائد في رك  العملنات القسامي: "بعد صدور القرار، قام رك  العملنات بايتخاب األهداف 
التي تتماشى مع قصد قنادة هنئة األركا  ومع مستونات الرد المطلوب م  بيك األهداف الموجود 

 ت القنادة على األهداف المرشحة وصدر أمر العملنات إلى األلونة القتالنة للتيفنذ".لدنه، نثم صادق
ونتابع "كا  الهدف األكنثر أفضلنًة حافلة عسكرنة في ميطقة صالحنات لواء الشمال؛ كويه الهدف 

امل األكنثر قنمًة وردعًا للعدو لما نحتونه م  عدٍد كبنٍر م  الجيود، وقد قررت هنئة األركا  تحمل ك
 التبعات المترتبة على ضرب هذا الهدف مهما كايت اليتائج".

 16/11/2019، موقع حركة حماس
 

 نتنياهو: لم نتعهد بشيء في غزة وسياستنا األمنية لم تتغير .10
قال رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، األحد، ا  إسرائنل لم تتعهد  ”:القدس العربي“ –رام هللا 

 ق باتفاق وقف إطالق اليار مع حركة الجهاد اإلسالمي األخنر في غزة.بشيء فنما نتعل
سيهاجم كل م  نحاول المساس بيا.. أهداف حملة الحزام “وأضاف خالل جلسة الحكومة األسبوعنة: 

 ، وفقا لصحنفة معارنف العبرنة.”األسود تم تحقنقها، وسناستيا األمينة لم تتغنر
أصدرت تعلنماتي “طلقت الصوارنخ على بئر السبع، قائاًل: كما زعم يتيناهو أ  حماس هي م  أ

 ”.بمهاجمتها فورا. ل  يتسامح مع إطالق الصوارنخ
 17/11/2019القدس العربي، لندن، 

 
 وغانتس يوشك على تشكيل حكومة إسرائيلية ضيقة ..عدوان نتنياهو على غزة لم يشفع له .11

لسناسنة اإلسرائنلنة إلى نوم بعد غد المقبل، حنث تتجه األيظار في الساحة ا :)بترا(–القدس المحتلة 
، بنيي غايتس، لتشكنل الحكومة وتجيب الذهاب ”أبنض -أزرق“ستيتهي مهلة تكلنف رئنس تحالف 

 اليتخابات نثالنثة للكينست.
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ووسط حالة الترقب، وبسبب عدم استفادة رئنس الحكومة المكلف بينامن  يتيناهو م  العدوا  األخنر 
صل يتيناهو م  التهونل م  احتماالت تشكنل غايتس حكومة ضنقة تعتمد على على غزة نوا

أصوات أعضاء الكينست م  القائمة العربنة المشتركة، فنما نستمر بالمراوغة م  أجل تشكنل ما 
 بالحكومة االيتقالنة.” أبنض -أزرق“وصفه تحالف 
تهونل التي نروج لها يتيناهو، فإ  العبرنة، فإيه في ظل حالة ال” ندنعوت أحرويوت“ووفقًا لصحنفة 

، جدد عصر أمس مفاوضات تشكنل الحكومة مع األحزاب، حنث أجرى ”أبنض -أزرق“تحالف 
، برئاسة أفنغدور لنبرما ، وجلسة نثاينة مع وفد حزبي ”إسرائنل بنتيا“جلسة مباحنثات مع وفد 

 وسائل اإلعالم. ، برئاسة عمنر بنرتس، على أ  تكو  الجلسات مغلقة أمام”غنشر-العمل“
م  جهته أجرى يتيناهو اتصاالت هاتفنة، مساء أول م  أمس، مع قنادات ووزراء ع  حزب 
اللنكود، حذر خاللها م  احتمال تشكنل غايتس حكومة ضنقة تعتمد على أصوات يواب ع  القائمة 

 العربنة المشتركة )العربنة(.
ندور ع  حالة طارئة لم تك  في تارنخ دولة  الحدنث“وادعى يتيناهو خالل االتصاالت الهاتفنة، أ  

إسرائنل. هذه االيتخابات كارنثة، لك  إيشاء حكومة تعتمد على األحزاب العربنة هو كارنثة أكبر. إيه 
، بحسب ما أفادت اإلذاعة الرسمنة ”خطر تارنخي على أم  إسرائنل. حتى لو كا  م  المعارضة

 ”.كا “اإلسرائنلنة 
ولميع احتمال تشكنل حكومة ضنقة، التوجه إلى غايتس وأعضاء ” اللنكود“ ووفقًا لإلذاعة، نعتزم

الكينست غابي أشكيازي وموشنة نعالو  بتحمل المسؤولنة كرجال أم  سابقن  وميع منثل هذه 
عقد مؤتمر النوم حول هذه القضنة، حنث تم توجنه الدعوة لجمنع ” اللنكود“المحاوالت، كما نعتزم 
 ة النمن .أعضاء الكينست ع  كتل

لم يهمل فكرة حكومة الوحدة الوطينة، ولك  ”: “أبنض -أزرق“في المقابل، قال مسؤولو  في تحالف 
سرائنل بنتيا. -في الوقت يفسه يشجع على تشكنل حكومة ايتقالنة بمشاركة التحالف، والعمل غنشر، وا 

ذا تم تشكنل منثل هذه الحكومة، فهي لنست سوى مرحلة مؤقتة م  المفاوضات بهدف تشكنل  وا 
 حكومة أوسع بكنثنر

 “.الحقًا 
بدوره، وجه غايتس ايتقادات شدندة اللهجة إلى يتيناهو واتهمه بعرقلة محاوالت تشكنل حكومة وحدة 

الحظت أيك استعملت حالة طوارئ بسبب أ  هياك ”: “فنسبوك“وطينة واسعة، وكتب على 
هي مئات القذائف الصاروخنة التي تطلق  احتماالت اليتهاء حكمك قرنبًا، لك ، كال، حالة الطوارئ

 ”.على صوب إسرائنل
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يتيناهو، علنك أ  تستوعب، سأفعل كل شيء لميعك م  جر إسرائنل “وتابع غايتس في تغرندته: 
إلى ايتخابات للمرة النثالنثة. لقد قلت ذلك كل الوقت وأدعوك مرة أخرى النوم، تعال يدنر المفاوضات 

 ”.النمن ، ودو  أي حنل دو  شرط الحصاية، ودو  كتلة
لقد وصليا إلى “جاء فنه ” فنسبوك“وبن  تهونل يتيناهو ومياورة غايتس، كتب لنبرما  ميشورًا على 

 ”.اللحظة الحاسمة، الوقت نوشك على االيتهاء وال بد م  إيهاء األكاذنب والتالعب
، عدت ودعوت يتيناهو نوماً  63خالل الحملة االيتخابنة، وميذ إعال  اليتائج، وعلى مدار “وقال 

وغايتس لتشكنل حكومة وحدة، تعكس إرادة الياخب اإلسرائنلي، اال أ  يتيناهو تجاهل كل طلباتيا 
 ”.بالتفاوض، مع غايتس، والتقنيا، لك  على ما نبدو أ  األمور لدنه ضنقة وغنر متنية

االقتراع، الغالبنة  هياك شيء واحد واضح، لقد قال الياخبو  كلمتهم في صيادنق“وتابع لنبرما  
 ”.أبنض-العظمى نرندو  حكومة وحدة وطينة بن  اللنكود وأزرق

الجمنع نعرف ذلك، لك  ما نحول دو  تشكنل حكومة وحدة وطينة وتجيب ايتخابات نثالنثة، “وأضاف 
هو األيا والمصالح الشخصنة التي تضر بمستقبل إسرائنل، فيح  يواجه تحدنات أمينة في الجيوب 

ويعايي م  الشلل االقتصادي وايهنار اليظام الصحي، لذا أدعو مرة أخرى يتيناهو والشمال، 
 ”.وغايتس، لتحمل المسؤولنة كقنادة قبل فوات األوا 

 17/11/2019الغد، عم ان، 
 

 دبلوماسية إسرائيلية: هكذا نفقد تأنثيرنا بمجال "القوة الناعمة" .12
ة إ  "السناسة التي نتبعها رئنس الحكومة قالت دبلوماسنة إسرائنلن: عديا  أبو عامر -21عربي

بينامن  يتيناهو جعلت الدولة تفقد تأنثنرها الخارجي م  خالل ما يسمنه "القوة الياعمة"، في ظل 
اعتماده الحصري واألساسي على الرئنس األمرنكي دويالد ترامب، مما نجعله نيطلق م  فرضنة 

 مفادها أ  العام نبدأ ونيتهي في واشيط ".
" أ  "هذه 21بروشين  في مقالها على موقع الموينتور، ترجمته "عربي-ت رنيا باسنستوأضاف

السناسة التي نتبعها يتيناهو تدفع الدولة أل  تفقد كنثنرا م  مقدارتها غنر العسكرنة والسناسنة، 
 وتوظنفها لخدمة أغراضها االستراتنجنة منثل: الفيو ، الزراعة، الهانتك، االقتصاد، م  أجل تغننر

 يظرة العالم إلنها".
وكشفت بروشين ، التي عملت سابقا بوزارة الخارجنة، مساعدة للسفنر اإلسرائنلي في كولومبنا، أ  

رئنس دولة، وأكنثر م  ستة آالف م  صياع القرار حول  30"العاصمة الفريسنة شهدت وصول 
م في بارنس"، وهي مبادرة هدفها العالم، التقوا هذا األسبوع فنها للقاء النثايي م  يوعه لـ"ميتدى السال
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تعزنز التعددنة النثقافنة حول العالم، لك  الغرنب ا  مقعدن  في القمة بقنا فارغن ، وهما إلسرائنل 
 والوالنات المتحدة".

وأوضحت أ  "أي زعنم إسرائنلي لم نحدث يفسه بأ  نحضر هذا المؤتمر العالمي، سواء كا  قائدا 
ا في السفارة اإلسرائنلنة في بارنس، أكنثر م  ذلك فلم تحضر أي سناسنا مرموقا أو موظفا صغنر 

ميظمة إسرائنلنة حكومنة أو غنر حكومنة، مع أ  هذا الميتدى الدولي شهد تقدنم مشارنع تطونرنة 
 في مجال النثقافة والفيو  والتكيولوجنا المتجددة واالقتصاد وغنرها".

ذاعة اإلسرائنلنة، وتيقلت بن  بارنس وبروكسل وينو وأشارت بروشين ، الصحفنة في القسم الدولي باإل
أورلنيس وبرنتورنا، وتعمل بوكالة االيباء األمرنكنة، وجنروزالنم بوست، إلى أيه "في العقد األخنر، 
استنثمرت إسرائنل تحت قنادة يتيناهو إمكاينات كنثنرة إلقامة عالقات مع دول عربنة وأفرنقنة، خاصة 

نم معها عالقات دبلوماسنة كاملة، رغم أ  تجدند هذه العالقات واحدة فقط مع تلك الدول التي ال تق
 م  أوجه زنادة تأنثنر إسرائنل العالمي".

وأكدت أ  "الحقنقة المانثلة أ  ما نحصل خلف الكوالنس هو ما يسمنه القوة الياعمة، وتعزنز 
منثل الزراعة الذكنة والهانتك، المشارنع الدولنة التي تظهر فنها إسرائنل تقدما يوعنا، وربما حصرنا، 

دارة موارد المناه، وتطونر األرناف".  والتعلنم غنر الرسمي، وا 
وأضافت أيه "رغم أ  المسارن : الدبلوماسنة العامة والقوة الياعمة، أصبحا في السيوات األخنرة 

معًا بصورة  أساسنن  في عمل وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة، لكيهما عمال في مجالن  ميفصلن ، ولنسا
موحدة، فرئنس الحكومة وسفنره في واشيط  رو  درنمر ندنرا  بصورة حصرنة العالقات مع الوالنات 

 المتحدة، مما ننثنر غضب دبلوماسنن  إسرائنلنن  بارزن ".
وأشارت إلى أ  "هذه السناسة تيطبق على العالقات اإلسرائنلنة مع الدول العربنة واألفرنقنة، فقد 

لسلطية عما ، ولقائه بالسلطا  قابوس بتيسنق كامل مع  2018تيناهو في أكتوبر جاءت زنارة ي
رئنس الموساد نوسي كوهن ، ولنس على ند وزارة الخارجنة، في حن  أ  يتيناهو اقتطع كنثنرا م  

 صالحنات وموازيات وزارة الخارجنة، ويقلها لوزارة الشئو  االستراتنجنة ووزارات أخرى".
ت األخنرة ظهر تغنر جدي في عمل الميظمات غنر الحكومنة التي باتت تعمل مع وأكدت أ  "السيوا

الدول الجدندة دو  تيسنق مع الحكومة اإلسرائنلنة، وم  ذلك ما تقوم به في الكامنرو  وروايدا وكنينا 
وجيوب السودا ، حنث تعمل ميظمات إسرائنلنة في مجال إدارة األعمال وطبابة األطفال ومبادرات 

ح الالجئن  السورنن  واألفغا  واألفارقة، وحتى الفلسطنينن ، م  خالل ميظمة المدرسة الدولنة لصال
 للسالم العاملة في جزنرة السبوس النوياينة".
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وختمت بالقول أيه "رغم كل ذلك، فقد كا  بإمكا  إسرائنل أ  تعرض هذه المشارنع في ميتدى 
ة الخارجنة تعنش حالة م  الشلل، سواء بسبب بارنس، لك  ذلك لم نحصل، وم  الواضح أ  وزار 

يقص الموازيات المالنة، أو الطرنقة التي ندنر بها يتيناهو السناسة الخارجة للدولة، تماما منثل 
 ترامب، فهي نيحي جايبا العمل الجماعي المشترك، ونفضل العمل األحادي".

 17/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 " ضد "لوائح اتهام" لنتنياهوالليكود يستعد لـ"معركة رأي عام .13

نستعد إلمكاينة تقدنم الئحة اتهام « اللنكود»اإلسرائنلنة إ  حزب « هآرتس»قالت صحنفة »رام هللا: 
ضد رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو هذا األسبوع، بعد تسرنب معلومات ع  أ  المستشار القضائي 

الئحة اتهام ضد يتيناهو نوم النثالنثاء، أو في للحكومة اإلسرائنلنة أفنحاي ميدلبنت سنعل  ع  تقدنم 
 يوفمبر )تشرن  النثايي( الحالي. 26موعد أقصاه قبل ايعقاد مؤتمر نعقده محامو الدولة في إنالت في 

وقالت الصحنفة إ  الحزب نستعد حالنًا لخوض معركة أمام الرأي العام، في محاولة لميع ضغط 
 م  ميصبه بعد تقدنم الئحة االتهام. جماهنري ضد يتيناهو م  أجل التيحي فوراً 

وم  بن  األمور األخرى التي نستعد لها اللنكود، تيظنم مظاهرة أمام ميزل ميدلبنت في بنتاح تكفا 
ونعتقد الحزب أ  اآلالف سنشاركو  في «. إم ترتسو»نوم االنثين  بالتعاو  مع الميظمة النمنينة 

افق على تيظنم المظاهرة؛ حنث إيه بموجب سناسة المظاهرة. لك  في هذه المرحلة الشرطة لم تو 
الشرطة فإ  المظاهرات التي نتم تيظنمها في الحي الذي نعنش فنه المستشار القضائي للحكومة 

 تكو  فقط في أنام النثالنثاء والسبت.
  18/11/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
  نا لتحقيق أهدافه السياسية القائمة المشتركة: نتنياهو يحرض ضد   .14

أدايت القائمة المشتركة، حملة التحرنض الشرسة التي أطلقها أمس السبت، رئنس  -وفا -الياصرة
 .48الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو، ضد الجماهنر العربنة وقناداتها في أراضي الـ

ضد  واعتبرت القائمة المشتركة، في بنا  صحفي النوم االحد، أ  هذا التحرنض الذي نطلقه يتيناهو
أعضاء الكينست العرب والجماهنر العربنة ويشره لألكاذنب التي تتهمهم بدعم اإلرهاب لنست إال 

 محاولة للحفاظ على مقعده الهش، الذي كا  للجماهنر العربنة دور كبنر في زعزعة استقراره.
 شرعنة اليوابوأكدت أيه ال نمك  ألحد أ  نخرج الجماهنر العربنة وقناداتها خارج اللعبة السناسنة، و 
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 العرب تستمد م  قبل الجماهنر التي ايتخبتهم لنمنثلوها في الكينست وحمل قضاناها وهمومها. 
 17/11/2019الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 جنديًا من جيش االحتالل في قاعدة عسكرية 50 تدهور صحة .15
ل نوم األحد، في قاعدة جيدنًا م  جنش االحتال 50تدهورت الحالة الصحنة لـ  الرأي:-الداخل المحتل

 عسكرنة وسط البالد.
وذكرت القياة "السابعة العبرنة" بأ  الجيود شعروا بحالة سنئة في أحد قواعد الجنش وسط البالد، وتم 
فحصهم ومعالجتهم، حنث فحص جمنع الجيود بواسطة جهات طبنة حسب الحاجة، وتم إجراء 

 فحوصات أخرى لتحدند أسباب المشكلة.
 17/11/2019، الفلسطينية لإلعالم وكالة الرأي

 
 تواصل إطالق الصواريخ.. واالحتالل يتخوف من إلغاء مباريات كرة قدم دولية سيستضيفها .16

نتخوف المستوى العسكري واألميي في إسرائنل م  أ   -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
نن  مهمن  ستستضفنهما إسرائنل نجبر على إصدار تعلنماته للمستوى السناسي بإلغاء حدنثن  رناض
 هذا األسبوع، وذلك بسبب تواصل إطالق الصوارنخ م  قطاع غزة.

العبرنة، فإ  الجنش نتوقع إمكاينة إطالق الصوارنخ تجاه مد  إسرائنلنة رئنسنة  12وبحسب قياة 
ضم  ميها قد تكو  القدس بهدف إفشال استضافة مباراة الميتخب اإلسرائنلي مع يظنره البوليدي 

 .2020ميافسات تصفنات أمم أوروبا 
وعلى الرغم م  أ  مباراة األرجيتن  واألورواغوي ستقام في حنفا، إال أ  هياك مخاوف م  أ  تتأجل 

 أو تلغى يهائًنا في حال شعر الميتخبن  أ  هياك خطر على وجودهما في إسرائنل.
 16/11/2019القدس، القدس، 

 

 ا في هذه الجولةجنراالت إسرائيليون: غزة أهانتن .17
وجه جيراالت إسرائنلنو  ايتقادات حادة لألداء العسكري والسناسي : عديا  أبو عامر -21عربي

األخنر تجاه غزة، زاعمن  أ  "الردع اإلسرائنلي نتحقق حن  ال نتمك  الطرف النثايي في غزة م  رفع 
 رأسه، وال نعود لمهاجمتيا كل عدة أسابنع م  جدند".

فنكا فوغل قائد قنادة الميطقة الجيوبنة األسبق بالجنش اإلسرائنلي إ  "ما حصل م  وقال الجيرال تس
جولة التصعند األخنرة في غزة دلنل على أ  الساسة اإلسرائنلنن  جبياء، أل  السناسة اإلسرائنلنة في 
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فلسطنينة غزة مترهلة جدا، وعلنيا العودة لسناسة المبادرة م  جدند، بحنث يقوم بمهاجمة التيظنمات ال
 بدال م  الرد علنها".

" أييي "بت أشعر مؤخرا بما نمك  وصفه 21وأضاف في مقابلة مع صحنفة معارنف، ترجمتها "عربي
تراجع الذكاء لدي، ألييي أسال يفسي: أي أهداف حققت إسرائنل في تصعندها األخنر في غزة، فما 

أكنثر م  مائة قتنل، وأكنثر م  عشرة  زليا ميذ أكنثر م  عقد م  الزم  بعد االيسحاب ميها، ولدنيا
آالف قذنفة صاروخنة، تم إطالقها على إسرائنل، ومرريا بنثالنثة حروب قونة، وعشرات الجوالت 

 البنينة، هذه حناة ال تطاق لإلسرائنلنن ".
وأشار أييا "اغتليا أحد قادة الجهاد االسالمي الذي سنأتي أحد بعده لنستلم مكايه، ل  يبتلع هذا 

نقولو  إ  حماس باتت مردوعة، وتبدي ضبطا لليفس، لكيهم ال نعلمو  أ  حماس ذكنة،  الطعم،
وعلمت علنيا، هم نقفو  جايبا، وفي الوقت ذاته نقومو  بتطونر بياهم التحتنة العسكرنة، نحفرو  

 أيفاقا، وندربو  وحداتهم م  كومايدوز اليخبة".
 نستطنعو  اتخاذ قرارات، والخروج إلى حسم وختم بالقول أ  "الساسة اإلسرائنلنن  جبياء، وال

 المعركة، أعرف أ  النثم  باهظ، لكييا مطالبو  بدفعه م  أجل مستقبل الدولة".
الشاباك قال إ  "ما عاشته إسرائنل في األنام األخنرة -نتسحاق إنال  يائب رئنس جهاز األم  العام

الحكومة الذهاب لعملنة عسكرنة واسعة  لم نك  سوى جولة ابتزاز م  الفلسطنينن ، بسبب عدم قرار
في غزة، رغم أ  األمر نستدعي إعادة احتالل القطاع، صحنح أييا اغتليا قنادات منداينة متوسطة 
في غزة، لكييا تلقنيا مئات الصوارنخ، دو  أ  يرد بالطرنقة المفترضة، واليتنجة أ  هذه الجولة 

 ايتهت بطرنقة جدا مهنية إلسرائنل".
" أيه "آ  األوا  إلسرائنل وجنشها أ  21مقابلة مع صحنفة معارنف، ترجمتها "عربيوأضاف في 

نضعا حدا لالستهتار بحناة مواطينها، مم  ال نيامو ، بتيفنذ عملنة عسكرنة إلعادة احتالل القطاع، 
، 2002كما أعديا احتالل الضفة الغربنة، وقميا بإخالئها م  المسلحن ، في عملنة السور الواقي في 

ألييا أقيعيا المستوى السناسي بأيه ال نمك  إحباط هجمات الضفة الغربنة بعملنات جزئنة متيانثرة، بل 
 العمل بجهود متواصلة ال تتوقف".

وأوضح أييي "أدرك أ  النثم  الذي سيدفعه في غزة مكلف وصعب، لك  إسرائنل تدفع في هذه 
وا مرضى يفسنن ، ماذا سنفعلو  حن  نذهبو  الجوالت التصعندنة أنثمايا لنست قلنلة، أطفاليا أصبح

للجنش، هذه الحناة أصبحت ال تطاق، تخنلوا أ  صوارنخ م  المكسنك سقطت على أمرنكا، كنف 
 سنكو  رد فعل األمرنكا ، أو رد فعل الروس على صوارنخ تسقط م  الصن  أو ميغولنا".
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عارضها عدد م  كبار الجيراالت  وزعم أيه "حن  يفذيا عملنة السور الواقي في الضفة الغربنة،
اإلسرائنلنن  لذات األسباب التي نرفضو  م  أجلها النوم تيفنذ عملنة شبنهة في غزة، تحدنثوا ع  
النثم  البشري، ومقتل الجيود، وأكدوا أ  الدم سنسكب لقيوات الصرف الصحي، لك  السؤال: لماذا 

ملنار شنكل  70اذا ندفع اإلسرائنلنو  أقنم الجنش، ألنس للدفاع ع  المواطين  أم العكس، ولم
 ضرائب سيونًا".

وختم بالقول أ  "رئنس هنئة األركا  كا  غنر موفق حن  عقد مؤتمرا صحفنا، وأعل  فنه أ  وجهتيا 
لنست للتصعند، كنف نمك  لهذا الكالم أ  نخرج ع  قائد الجنش األقوى في الميطقة، وكذلك م  

يتفاضة النثاينة بنثم  باهظ م  الدماء اإلسرائنلنة، وعمل متواصل، رئنس الحكومة، لقد تغلبيا على اال
النوم لنس في الضفة الغربنة صوارنخ قسام وال عملنات ايتحارنة، كنف فعليا ذلك، فقط م  خالل 

 السنطرة العسكرنة".

 17/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 اللـه: الكنائس تتعرض للتهويدصبري: االحتالل يحاول نشر روايته اإلسرائيلية المزورة ... عطا  .18

واقنم في جامعة البترا، بضرورة « القدس في الروانة العربنة» أحمد الحراوي: أوصى مؤتمر  -مادبا 
براز مكاية القدس التارنخنة واإليساينة  تفعنل دور وسائل اإلعالم المختلفة في حمانة ودعم فلسطن  وا 

 ث العلمي إلدراج القدس في األبحاث الجامعنة.في المياهج التعلنمنة والتربونة وتوجنه البح
االحتالل اإلسرائنلي نحاول يشر النثقافة »وقال مفتي القدس الدكتور الشنخ عكرمة صبري إ  

المسمومة والمزنفة والمزورة م  خالل ترونج الروانة اإلسرائنلنة، وفي الوقت يفسه نحاول تحنند 
د م  إبراز الروانة العربنة التي تقوم على الحقائق كا  ال ب»، مضنًفا «وتهمنش الروانة العربنة

 «.والبنيات
وتحدث المطرا  عطا هللا حيا ع  أهمنة الروانة العربنة في تياول مدنية القدس لما تمنثله المدنية في 
الوجدا  العربي، مؤكًدا تعرض المسنحنن  والكيائس في القدس لتهوند المكا  وللهجمة الصهنوينة 

 رض لها المسلمو  ومساجدهم في القدس. يفسها التي نتع
 18/11/2019الدستور، عم ان، 
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 سنة في سجون االحتالل 40األسير الفلسطيني نائل البرغونثي يستكمل   .19
رام هللا: قال يادي األسنر الفلسطنيي )غنر حكومي( إ  األسنر يائل البرغونثي دخل سيته األربعن  

أيها أطول فترة اعتقال نقضنها أسنر فلسطنيي في في سجو  االحتالل اإلسرائنلي، مشنرا إلى 
 السج .

عاما( م  بلدة كوبر قرب رام  62وأضاف اليادي في بنا ، األحد، أ  البرغونثي البالغ م  العمر )
عاما بشكل متواصل، حنث تحرر في صفقة التبادل  34، ميها 1978هللا، واجه االعتقال ميذ عام 

 إلى جايب العشرات م  المحررن  بالصفقة. 2014، نثم أُعند اعتقاله عام 2011عام 
ولفت البنا  إلى عدة رسائل كا  البرغونثي قد وجهها عبر محامن  وعائلته، أكد فنها أ  المخرج 
األول لتحرنر األسرى هو الوحدة الوطينة، معتبرا أ  الوحدة هي الميطلق األول الستعادة الهونة 

 الفلسطنينة.
 18/11/2019القدس العربي، لندن، 

 
 يوما: نثالنثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 56أقدمهم مضرب منذ  .20

رام هللا: نواصل نثالنثة أسرى في سجو  االحتالل إضرابهم المفتوح ع  الطعام، أقدمهم األسنر أحمد 
نومًا، واألسنر عبد هللا  54نوما، واألسنر مصعب الهيدي المضرب ميذ  56زهرا  المضرب ميذ 

 نوما. 12سمحا  ميذ 
وقال المتحدث باسم هنئة شؤو  األسرى والمحررن  حس  عبد ربه لـ"وفا"، إ  األسنرن  زهرا  
والهيدي نواصال  إضرابهما رفضا العتقالهما االداري، وهما نقبعا  في عزل "يتنسا " الرملة، وسط 
تدهور حالتهما الصحنة بشكل نومي، حنث نعاينا  م  ضعف في بينة الجسم وتعب شدند، 

 ونرفضا  الحصول على مدعمات أو إجراء أنه فحوصات طبنة.
ولفت عبد ربه الى أ  األسنر سمحا ، والقابع في معتقل "يفحة" الصحراوي نواصل إضرابه احتجاجا 

( شهرًا 18على استمرار سلطات االحتالل اعتقال شقنقته روا  سمحا  المحكومة بالّسج  لمدة )
 19ومحكوم بالسج  لـ 2012مًا أ  األسنر سمحا  معتقل ميذ عام والقابعة في معتقل "الدامو "، عل

 عاما.
 17/11/2019وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 مليون دوالر خسائر عدوان االحتالل على غزة 3.1"األشغال":  .21
ائنلي الرأي: أعل  وكنل وزارة األشغال العامة واإلسكا  ياجي سرحا ، أ  العدوا  اإلسر  -غزة 

ملنو  دوالر فضاًل ع  الخسائر غنر  3.1األخنر على قطاع غزة خّلف خسائر مادنة مباشرة بقنمة 
 المباشرة.

وحدة سكينة بشكل  500وقال سرحا  خالل مؤتمر صحفي، إ  هذه الخسائر تمنثلت في تضرر 
و  دوالر، ملن 2وحدة ما بن  هدم كلي جزئي بلنغ غنر صالح للسك ، تقدر قنمتها بـ  30جزئي، و

وتضرر األراضي الزراعنة وشبكات الري وقوارب الصند، وتقدر قنمة الخسائر في القطاع الزراعي 
 ألف دوالر. 500بقرابة 

وذكر أ  قنمة خسائر قطاع البينة التحتنة م  شبكات المناه والصرف الصحي والكهرباء والطرق 
قنمة الخسائر المباشرة في الميشآت  ميشأة تجارنة وبلغت 12الف دوالر، فنما تضررت  300قرابة 

 ألف دوالر. 100االقتصادنة قرابة 
وأشار سرحا  إلى تضرر العدند م  السنارات ووسائط اليقل واآللنات المختلفة وبلغت قنمة هذه 

 15ألف دوالر، بنيما تضررت العدند م  المقرات والمؤسسات الحكومنة، ميها  100الخسائر قرابة 
 ألف دوالر. 100لنم ومقر أميي حنث بلغت قنمة أضرارها قرابة مدرسة ومدنرنتي تع

ولفت سرحا  إلى أيه تم تقدنم ميحة إغانثنة عاجلة بقنمة ألف دوالر لكل أسرة هدم ميزلها بشكل 
كامل وذلك م  خالل وزارة األوقاف والشؤو  الدنينة بالتيسنق مع لجا  الزكاة، كما تم توزنع 

 ل وزارة التيمنة االجتماعنة.مساعدات إغانثنة عاجلة م  خال
وأعرب سرحا  ع  أمله بالبدء في توفنر التمونل الالزم إلزالة آنثار هذه االعتداءات والبدء في عملنة 
إعادة إعمار وتيمنة قطاع غزة م  خالل تمونل تيفنذ مشارنع إعادة اإلعمار والتيمنة في قطاع غزة 

ة م  اجل توفنر التمونل الالزم لعملنة إعادة اإلعمار ويحنثها على الوفاء بتعهداتها في مؤتمر القاهر 
ملنو  إلعادة إعمار قطاع  200ملنو  دوالر تتوزع على اليحو التالي:  700والذي نقدر بحوالي 

ملنو  إلصالح وا عادة تأهنل  200ملنو  إلصالح وا عادة تأهنل القطاع االقتصادي، و 250اإلسكا ، 
عادة تأهنل قطاع البينة التحتنة والمناه والكهرباء.ملنو  إلصال 50القطاع الزراعي، و  ح وا 

 17/11/2019وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 استشهاد شاب برصاص االحتالل في القدس .22
الرأي: استشهد شاب فلسطنيي، صباح النوم األحد، برصاص شرطة االحتالل  -القدس المحتلة 

 ة القدس المحتلة.اإلسرائنلي على طرنق األيفاق جيوب غرب مدني
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وأفاد مصادر محلنة، بأ  شرطة االحتالل أطلقت اليار على سائق إحدى المركبات، بزعم مشاركته 
 في سرقة سنارة والهروب بها، واستشهد متأنثرا بإصابته.

 17/11/2019وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 بلدة العيسوية... االحتالل ينكل بأهاليها قبل عزلها .23
محتلة ــ محمد محس : مع بلوغ ممارسات التيكنل ذروتها في األنام األخنرة بحق أهالي بلدة القدس ال

العنسونة، الواقعة شمالي شرق البلدة القدنمة م  القدس المحتلة وسط الضفة الغربنة، ندرك األهالي 
كا  هو هياك وميهم عضو لجية المتابعة في البلدة، محمد أبو الحمص، أ  ممارسات التيكنل التي 

آخر ضحاناها قبل أنام، تتصل بما هو أبعد م  جرائم ترتكب بحقهم، أال وهو المخطط االحتاللي 
القاضي بعزل بلدتهم ع  القدس وع  سائر أحنائها وربطها بمياطق تخضع إدارنًا لسلطات جنش 

ليفوذ البلدي لبلدنة االحتالل وذراعه التيفنذنة المسماة "اإلدارة المدينة"، وبالتالي إخراجها م  ميطقة ا
االحتالل في القدس. أبو الحمص، والذي نظهر في كل مواجهة بن  شبا  وأهالي بلدته العنسونة م  
جهة، وجيود االحتالل م  جهة أخرى، كا  قد تعرض قبل أنام قلنلة إلى اعتداء وحشي ببيدقنة أحد 

إلسرائنلي المقام على تخوم بلدته جيود االحتالل، ما أفقده الوعي قبل أ  نيقل إلى مستشفى هداسا ا
 في جبل المشارف، المطل على البلدة القدنمة م  القدس.

وأدت جرائم االعتداء والتيكنل على مدى األشهر الستة الماضنة بحق أهالي العنسونة إلى سقوط 
صابة واعتقال المئات م  أبياء البلدة م  الشباب واألطفال وحتى م  اليساء وكبار الس  ، شهند، وا 

فنما االعتداءات مستمرة، مع تلفنق االتهامات الباطلة لألهالي م  أجل تبرنر جرائم االحتالل بحق 
البلدة. وم  تلك االتهامات، ما حصل أخنرًا بوضع أكناس م  األلعاب اليارنة في مدخل ميزل 

بعض الشبا  المواط  فتحي المصري وتصونرها م  قبل جيود االحتالل، لك  األهالي ايتبهوا، وونّثق 
عملنة وضع تلك المفرقعات ومواجهة جيود االحتالل وجهًا لوجه بما قاموا به حسبما أوضح أبو 

 الحمص في حدنث لـ"العربي الجدند".
 17/11/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 على جرائمها "إسرائيل"حقوقيون فلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بمحاسبة  .24

ن  والمحامن  الفلسطنينن ، السبت، في وقفة احتجاجنة لمطالبة المجتمع غزة: شارك عشرات الحقوقن
 في قطاع غزة.” جرائم حرب“الدولي بمحاسبة إسرائنل على ما قالوا إيها 
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، بمدنية دنر ”التجمع القايويي للدفاع ع  عائلة السواركة“وطالب المشاركو  في الوقفة، التي يظمها 
 ي بالضغط على إسرائنل لوقف جرائمها.البلح وسط القطاع، المجتمع الدول

أطفال وسندتا ، في غارة شيتها طائرة حربنة إسرائنلنة  5م  أفرادها، بنيهم  8وفقدت عائلة السواركة 
 على ميزلهم وهم يائمو ، فجر الخمنس.

 18/11/2019القدس العربي، لندن، 
 

 ساحات االحتجاج في لبنان تتضامن مع فلسطين .25
في ساحة رناض الصلح )وسط العاصمة بنروت( اللبياينو  رّدد المحتّجو  : رنا شرتويي -بنروت

األغايي الفلسطنيّنة النثورّنة رافعن  صور الصحفي معاذ عمارية الذي فقد عنيه النسرى برصاص 
وهم نرفعو  االعالم الفلسطنينة، ع   واكما عّبر  االحتالل االسرائنلي في الضفة الغربّنة المحتلة.

 كلمة غّزة بالشموع الُمضاءة.راسمن  سرائنلي دعمهم ألهالي غّزة في مواجهة العدوا  اال
  2019/11/18، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 محطة توليد الكهرباء في غزةلخط الغاز من قطر لتمويل مليون دوالر  88 .26

أكد تقرنر لموقع "الموينتور" أ  دولة قطر ستتكلف بتمونل تشغنل محطة تولند : عواطف ب  علي
محطات لضخه  3كم، وبياء  40الكهرباء في قطاع غزة، الذي نشمل إيشاء مسار خط للغاز بطول 

ملنو  دوالر، ونستغرق إيجازه بن  عام  88على امتداد الحدود الشرقنة للقطاع، وتصل تكلفته 
سنساهم في حل واحدة م  أكبر المشاكل التي تواجها غزة مما   .2020دأ أوائل وسنب ،ويصف لعامن 

 عاًما. 13المحاصرة وهي أزمة الكهرباء المتواصلة ميذ 
 2019/11/17، الشرق، الدوحة

 
 ونروا ال بد من ترجمته لمساهمات ماليةلأل تفويض الالتعاون اإلسالمي: تجديد  منظمة .27

)األياضول(: رحبت ميظمة التعاو  اإلسالمي، بتصونت األمم المتحدة باألغلبنة الساحقة  - جدة
جماع دولي  .2023سية  ويروا حتىاألعلى تجدند تفونض وكالة  وأوضحت أ  ذلك الموقف التزام وا 

ودعت جمنع الدول إلى  على دعم حقوق الشعب الفلسطنيي وحق الالجئن  بالعودة إلى دنارهم.
الدعم السناسي بمساهمات مالنة لتمكن  األويروا م  االستمرار في تقدنم الخدمات  ترجمة هذا

 .يهائناً  األساسنة لالجئن  الفلسطنينن  إلى حن  حل قضنتهم حالً 
 2019/11/16، القدس العربي، لندن
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 ترامب محبط من نتنياهو بحسب ما كشفه مسؤولون إسرائيليون .28

، أمس، "ندنعوت أحرويوت"تحدنثوا إلى صحنفة ، سناسنو  في تل أبنبتل أبنب: كشف مسؤولو  
همال نأ  الرئنس األمر  ، وأ  إدارته تشعر باإلحباط بينامن  يتيناهوكي دويالد ترمب، قرر ترك وا 

وخنبة األمل الشدندن  بسبب السناسة اإلسرائنلنة واألزمة السناسنة الحزبنة المستمرة، كويها تحول 
 لسناسي م  صفقة القر  وتعطنلها طوناًل.دو  طرح الجزء ا

  2019/11/18، الشرق األوسط، لندن
 

  أفراد في غزة 8عائلة من  "إسرائيل"غوتيريش يطالب بالتحقيق في قتل  .29
بالتحرك العاجل إلجراء تحقنق  "إسرائنل"رام هللا: طالب األمن  العام لألمم المتحدة أيطوينو غوتنرنش 

فلسطنينن  م  عائلة واحدة في قطاع غزة جراء غارة جونة  8في ظروف قتل الجنش اإلسرائنلي 
 األسبوع الماضي.

 2019/11/17، الشرق األوسط، لندن
 

 بسبب عدوانها األخير على قطاع غزةدوليًا  "إسرائيل"لمالحقة  ينسقون أروبيون حقوقيون .30
نيسق حقوقنو  أوروبنو  لمالحقة المسؤولن  اإلسرائنلنن  ع  سقوط عشرات : بومدنا مرنم  -بارنس

الشهداء والجرحى في قطاع غزة خالل األنام الماضنة، وتدمنر المبايي المدينة والميشآت الحنونة، 
 عملنة"أ  ما تسمنها الحكومة اإلسرائنلنة  . حنث أكدواأمام المحاكم الدولنة المختصة كمجرمي حرب

ضد قطاع غزة هي في الواقع ضرب لجهود السالم وحفظ األم  واالستقرار، وجرائم  "الحزام األسود
 بحق المدينن .

 2019/11/16، البيان، دبي
 

 الجاري األونروا تعلن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب نوفمبر .31
قرضا م   تتلق، أ  الوكالة "األويروا"وكالة عديا  أبو حسية المتحدث باسم أعل   قيا: -فننيا 

مؤسسة أممنة سنمكيها م  دفع رواتب موظفنها لشهر يوفمبر الجاري، دو  أ  نشنر إلى قنمة 
اعتبر أ  "دفع رواتب الموظفن  ال نعيي ايتهاء األزمة إال أيه  القرض، أو إلى الجهة المقرضة.

االتها على مستوى رفنع لجلب تمونل نسد العجز المالنة لوكالة"، مشنرا إلى أ  "األويروا" تواصل اتص
 ملنو  دوالر حتى يهانة العام الجاري. 89الكبنر في منزاينتها المقدر بـ 
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 2019/11/17، الشرق، الدوحة
 

 تقنية التعرف على الوجوه لمراقبة الفلسطيني ين اإلسرائيلي "مايكروسوفت" تحقق باستخدام االحتالل .32
مساء الجمعة، ع  تكلنف وزنر العدل األمنركي ، شركة "مانكروسوفت"وكاالت: أعليت  -واشيط 

بالتحقنق في استخدامات تقيّنة للّتعرف على الوجوه، طّورتها شركة "أيي فنج "  ،السابق إرنك هولدر
(AnyVision  اإلسرائنلّنة، بعد تقارنر صحافّنة ُيشرت تفند بتوظنف التّقيّنة في مراقبة الفلسطنينن )

 نشو  في الضفة الغربنة المحتلة والقدس.الذن  نع
 2019/11/17، األيام، رام هللا

 
 ضبط آلية تجسس إسرائيلية في قبرص .33

 ، كا أعليت الشرطة القبرصنة السبت أيها ضبطت حافلة صغنرة نملكها إسرائنلي: أ ف ب -قبرص
قادر على قرصية  ، مجهزة بيظام مراقبة متطورفي أجهزة االستخبارات اإلسرائنلنة اً سابق اً ضابط

صرح قائد الشرطة القبرصنة كنبروس منخانلندنس أ  المواط  اإلسرائنلي "قدم قد و  االتصاالت.
م   بعض التوضنحات" غنر أيه سنتم استجوابه بشكل أوسع، كما سنتم استجواب مواطين  قبارصة.

طة القبرصنة بشأ  هذه قال متحدث باسم الشرطة اإلسرائنلنة إيه لم نتم تلقي أي تبلنغ م  الشر جهته 
 لم نصدر أي تعلنق ع  وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة في الوقت الحاضر.كما  القضنة.

 2019/11/17، القدس، القدس
 

 وقف القتال في غزة؟ من هم الوسطاء.. وما هي الضمانات؟ .34
 لستار قاسمد. عبد ا

ميذ أ  كايت ميظمة التحرنر والفصائل الفلسطنينة المقاتلة في بنروت والمعارك المحدودة تيشب مع 
الكنا  الصهنويي. كايت تتطور أحنايا إلى حرب شاملة، لك  المحدودنة كايت سمة رئنسنة. ومع 

ية.  كا  نحقق كل معركة كا  نتقدم الوسطاء لتهدئة األوضاع وفض االشتباك وفق تفاهمات معن
الوسطاء يتائج ظاهرة في وقف إطالق اليار وتهدئة األعصاب العسكرنة، وتلطنف األجواء في 
الجيوب اللبيايي. ذات السنرة ما زالت مستمرة حتى نوميا هذا. تتوتر األوضاع، وتسخ  األجواء، 

إطفاء  وتتبادل األطراف القصف والقذائف ونهرول الوسطاء وعلى رأسهم المصرنو  م  أجل
 االشتعال. واليتنجة في اليهانة ذاتها.

لك  السؤال الذي نطرحه الفلسطنيي دائما على يفسه: كم م  مرة التزم الصهانية بتفاهمات أو بوقف 
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إلطالق اليار؟ إذا راجعيا السجالت فإييا ل  يجد مرة واحدة خرق فنها الفلسطنينو  التفاهمات، 
 نقومو  باعتداءات جدندة متجددة ضد الفلسطنينن .والصهانية هم دائما نكسرو  الهدوء و 

والمالحظة األخرى التي م  المفروض أ  تكو  موضوع مراجعة: متى قرأيا تفاهما مكتوبا بن  
الفلسطنينن  والصهانية بوجود شهود وكفالء نراقبو  مسائل خرق وقف إطالق اليار. ال نوجد 

نتم التفاهم علنه، وال نوجد كفالء. وفي ذات الوقت،  تفاهمات مكتوبة، وال نوجد ضمايات لاللتزام بما
نتيصل الوسطاء م  مسؤولناتهم عيدما نتم الخرق. هم نرسلو  الوفود ونعقدو  االجتماعات 
ونوظفو  أوقاتا وجهودا م  أجل إحالل الهدوء، لكيهم ال نتحركو  ولو بالكلمة للوقوف بوجه الذي 

   نتحملو  مسؤولنة وساطاتهم.نخرق التفاهمات. لم يجد وسطاء حتى اآل
تحاجج فصائل فلسطنينة إ  وجود تفاهمات مكتوبة ندفع الفلسطنينن  إلى القنام بأعمال غنر مقبولة 
وطينا وهي االجتماع مع الصهانية على ورقة واحدة ما نشكل اعترافا بالكنا  الصهنويي. طبعا منثل 

في المنزا  االستراتنجي. إيها عرضنة أليها هذه التفاهمات عرضنة ولنست تركنبنة وال نمك  وضعها 
يما هي  لنست محددة للصراع الدائر ميذ عشرات السيوات، وال نستيد حل للقضنة الفلسطنينة إلنها، وا 
تمس يشاطات ذات يمط تكتنكي وصبغة نومنة. لك  قنل للفصائل مرارا إ  علنها أال تدخل في 

يب فلسطنيي بتوقنع ال نستيد إلى تحقنق النثابتن  تفاهمات مكتوبة مع الصهانية حتى ال نلتزم جا
الفلسطنينن  وهما حق العودة وحق تقرنر المصنر. والمفروض أ  الفصائل الفلسطنينة تتصرف 
عسكرنا وفق إمكاياتها وقدراتها ولنس بأكبر م  حجمها على أ  تعمل باستمرار على تطونر 

هة االحتالل. ولهذا م  األيسب أ  توقف إمكاياتها وقدراتها حتى تكو  أكنثر فاعلنة في مواج
الفصائل القتال عيدما ترى ذلك مياسب مع اإلعال  الواضح والصرنح بأيها توقف القتال م  جايب 
واحد بزم  معن ، وتوضح أيها ستستأيف القتال إ  لم نتوقف الطرف اآلخر ع  العدوا . هكذا 

  استمرار االشتباك الياري، وال تلجأ إلى تكو  الفصائل واضحة أمام العالم، وتخلي مسؤولنتها ع
مفاوضات غنر مباشرة مع االحتالل م  خالل الوسطاء. أي نجب أ  تكو  الفصائل هي صاحبة 
القرار بشأ  صمت القيابل والصوارنخ دو  ايتظار قرار م  الصهانية مع االستعداد المستمر للرد 

 على قذائف العدو.
يما تبقى وفنة وفي احتكار قرار وقف القتال ال ت دخل الفصائل في محرمات القضنة الفلسطنينة وا 

لموقفها المبدئي الذي نرفض العدو والجلوس معه ومحاورته بصورة غنر مباشرة. فم  شاء أ  
يما نفكر بطرق أخرى ال تعطي ايطباعا  نتجيب المحرمات الفلسطنينة ال نعتمد على وسطاء، وا 

 تطبنعنا ولو بالرائحة.
األخنرة، سمعيا في األخبار ع  تفاهمات أفضت إلى وقف إطالق اليار وسنادة  في هذه الجولة
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الهدوء في قطاع غزة وفي الكنا  الصهنويي. كالعادة، لم يقرأ ورقا، ولم يعلم ع  ضمايات وال ع  
، وفي 2/تشرن  15، لك  الصهانية قصفوا غزة في 2/تشرن  14مسؤولنة الوسطاء. وقف القتال في 

نضا، أي نوم كتابة هذا المقال. والصهانية ال نمك  أ  نلتزموا بخاصة بوقف أ 2/تشرن  16
االغتناالت وقصف المواقع العسكرنة التابعة للمقاومة الفلسطنينة في غزة وخارج غزة. هؤالء على 
إصرار تام بأ  م  واجبهم األميي ضرب أي هدف نحددويه ونتمكيو  ميه في أقرب فرصة تلوح. 

ذا الح هم ال نفوتو  فر  ص القتل والتدمنر م  ميطلقات أمينة والتي تعتبر هاجسهم األول واألكبر. وا 
لهم هدف نبحنثو  عيه هذه الساعة ونتمكيو  م  القضاء علنه فإيهم ال نترددو . ولهذا علنيا أال ينثق 

وم  ننثق  بما نقولو  إيهم التزموا به أو وافقوا علنه. هؤالء ال أما  لهم وال عهد وال وعد وال مننثاق،
 بهم نعايي بالتأكند م  السذاجة وقلة المعرفة بالتارنخ.

 17/11/2019، رأي اليوم، لندن

 السلطة الفلسطينية ومجازر غزة.. ومن يهن يسهل الهوان عليه .35
 د. فانز أبو شمالة
نر ايتقد الكتاب والمفكرو  الفلسطنينو  صمت قنادة السلطة الفلسطنينة إزاء االعتداء اإلسرائنلي األخ

على أهل غزة، حتى خرج قادة تارنخنو  م  حركة فتح، وأدايوا صمت السلطة الفلسطنينة، وا غفاءة 
عنيها عما نجري على أرض غزة م  ذبح وقتل وتشرند، وايتقد الكتاب والسناسنو  ال مباالة السلطة 

لمتابعة على إزاء جرنمة تصفنة نثماينة مدينن  م  عائلة سواركة، كا  نجب أ  تكو  مركز الحدث وا
 كل المستونات السناسنة والدبلوماسنة والجيائنة، ولنس على مستوى اإلعالم فقط.

لقد اقترح بعض الكتاب على قنادة السلطة الفلسطنينة أ  تيكس العلم لنثالنثة أنام حدادًا على مقتل 
ول العربنة نثماينة أطفال ويساء مدينن ، ولك  السلطة لم تفعل ذلك، واقترح بعضهم دعوة جامعة الد

لمياقشة الجرنمة اإلسرائنلنة البشعة، واتخاذ موقف عربي، ولك  السلطة لم تفعل ذلك، واقترح آخرو  
دعوة مجلس األم  ولجا  حقوق اإليسا  لمحاسبة مقترفي الجرنمة، ولم نحدث ذلك، وطالب بعض 

وسحب االعتراف بالدولة السناسنن  م  قنادة السلطة تجمند العمل باالتفاقنات الموقعة مع إسرائنل، 
اإلرهابنة، وبالغ بعض القايوينن  في مطالبته، فراح نطالب بتطبنق اتفاقنة جينف الرابعة، وطالب 

 الكتاب بوقف التعاو  األميي مع المخابرات اإلسرائنلنة.
لم نحدث شيء م  كل ما سبق، واكتفت السلطة الفلسطنينة باإلداية التقلندنة، ولم تتخذ أي خطوة 

نة، لم تغضب، لم تكسر األوايي، لم ترسل لإلسرائنلنن  أي رسالة مقت وتمرد وسخط، وأظ  أ  عمل
هذا بحد ذاته كا  المشجع األول للعدوا  اإلسرائنلي الذي أمسى نعرف محدودنة رد فعل السلطة، 
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 وبات نعرف أ  يار الغضب العربي ستيطفئ  دو   أ  تخلف جمرًا سناسنًا نحرق أصابع العدوا .
قد نقول البعض: إ  القنادة الفلسطنينة ياشدت دول العالم والمجتمع الدولي بالتحرك السرنع والعاجل 
لوقف العدوا ، والقنادة الفلسطنينة أعابت على المجتمع الدولي عدم الفعل، واالكتفاء باإلداية، 

غربنة، وكل هذا والقنادة الفلسطنينة ال تغفل ع  تونثنق كل اعتداء صغنر على أرض غزة والضفة ال
الكالم صحنح، ولك  القنادة الفلسطنينة التي تطالب دول العالم بالتحرك كا  األولى بهذه القنادة أ  
تتحرك هي على األرض، وقبل أ  تطالب القنادة األمم المتحدة بالعمل الجاد على إيهاء االحتالل 

األجدر بالقنادة أال تيتظر مشورة الكتاب كا  األولى بالقنادة أ  تعمل منداينًا إليهاء االحتالل، وكا  
والمفكرن  والسناسنن  كي تقوم بواجبها، فالذي رضي ليفسه أ  نكو  قائدًا لشعب المقاومن  علنه أ  
نكو  مقاومًا، وأ  نكو  مقدامًا، وأ  نكو  فدائنًا على أهبة االستعداد للتضحنة بحناته وولده 

 وممتلكاته في سبنل حرنة شعبه.
 قى موقف القنادات الفلسطنينة في التضحنة إلى هذا المستوى الذي نرعب األعداء؟فهل ارت

وهل اختلف رد فعل القنادة الفلسطنينة م  مجزرة دنر البلح ع  رد فعل األمم المتحدة واالتحاد 
، األوروبي وروسنا والدول العربنة وحلف الياتو؛ الذن  أصدروا البنايات اللفظنة التي ال تردع معتدناً 

يما تكشف ع  اليكبة الحقنقنة للقضنة الفلسطنينة ميذ المجزرة األولى.  وال تؤازر مظلومًا، وا 
 17/11/2019، رأي اليوم، لندن

 االنتخابات الفلسطينية بين الوحدة واالنقسام .36
 معن  الطاهر

ي قطاع وافقت قنادتا السلطة الوطينة الفلسطنينة في رام هللا وحركة المقاومة اإلسالمنة )حماس( ف
غزة على إجراء ايتخابات تشرنعنة ورئاسنة غنر متزامية، باعتباره حاًل سحرًنا قد نعند إلى الوط  
الفلسطنيي ُلحمته، ونيهي االيقسام، ونجّدد الشرعنة الفلسطنينة المفقودة ميذ زم  بعند، ونوّحد شطَري 

  في اللجوء إلى صيادنق الوط ، بعد ايقسام سناسي وجغرافي طال مداه، وأ  مدخل هذا كله نكم
االقتراع التي لم ُتحترم يتائجها سابًقا، وفي ميح الشعب في الضفة الغربنة وقطاع غزة أخنًرا حقه في 
ممارسة شكل م  أشكال الدنمقراطنة اليتخاب ممنثلنه، وتحدند خناراته السناسنة للمرحلة المقبلة، في 

ات المجلس التشرنعي ع  ايتخابات الرئاسة عملنٍة ميقوصٍة م  حنث المبدأ، يتنجة فصل ايتخاب
بفاصل زميي، وتجاهل ايتخابات المجلس الوطيي الفلسطنيي الذي م  شأيه أ  نعند توحند الشعب 
الفلسطنيي في الداخل والشتات، وُنخرج ميظمة التحرنر الفلسطنينة م  حالة الموت السرنري التي 

 ُوضعت فنها. 
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اطنة المفاجئة م  شأيها أ  تجعل الدماء تسري في عروق الجسد نتم ترونج أ  هذه الجرعة الدنمقر 
الفلسطنيي، وتجعله قادًرا على مواجهة التحّدنات التي تحنط بمشروعه الوطيي، وفي مقدمتها صفقة 
القر ، وحصار قطاع غزة، واالتجاه الصهنويي يحو ابتالع الضفة الغربنة عبر ضم أجزاء واسعة 

 ي فتح وحماس، لم نتمّكيا، طوال المرحلة ميها، مع أ  الطرفن ، حركت
الماضنة، وعلى الرغم م  االجتناحات الصهنوينة والحصار واالستنطا  وصفقة القر  وقايو  نهودنة 

 الدولة وايهنار حل الدولتن ، م  االتفاق على مشروع وطيي فلسطنيي، ولو في حّده األديى.
قراطنة، باعتبارها ميافسًة شرنفة على الفوز بنثقة هل تيجح هذه الوصفة، وهذا الترونج الزائف للدنم

الجمهور، عبر صيادنق االقتراع، متياسن  أيها، وعلى الوجه األغلب لها، مغالبة تُفرز ميتصًرا 
ومهزوًما؟ ففي الدول التي اختارت اليهج الدنمقراطي لحناتها السناسنة، وسارت علنه، نثّمة ضوابط 

ة دولة عمنقة، تتكّفل بحمانة يتائجها التي ُنعتبر الخروج علنها لهذه العملنة، تتمنثل في وجود بين
خروًجا على الدولة ذاتها. كما أ  حجم التدخالت الخارجنة نكو  ضعنًفا في العادة، وهما شرطا  
تفتقدهما الساحة الفلسطنينة، إذ ال نوجد ضامٌ  لاللتزام بما تفرزه صيادنق االقتراع، بل إ  إجراء 

حّد ذاته، مرهو  بموافقة إسرائنلنة تتنح لمواطيي القدس المشاركة في التصونت  االيتخابات، في
داخل مدنيتهم، وهو إجراء تم في ايتخابات سابقة بضغط دولي، لك  الظروف ما عادت كما كايت، 

 بعد اعتراف الوالنات المتحدة األمنركنة بالقدس عاصمة للكنا  الصهنويي.
دس، ودعوة أهلها إلى اإلدالء بأصواتهم في الرام أو قليدنا، فهو أما يقل تلك الصيادنق خارج الق

سابقة خطرة تعيي االعتراف بإجراءات االحتالل، فضاًل ع  قدرة االحتالل على إعاقة إجراء 
االيتخابات وميعها في الضفة الغربنة، وهو القادر على إغالقها في أي لحظة، عبر حواجزه وكتائبه 

رهاب الميتشرة فنها. كما في  وسعه ميع إجراء هذه العملنة في قطاع غزة، عبر موجة قصف وا 
لى تدخل  صهنويي. ذلك نعيي أ  إجراء االيتخابات نحتاج إلى توافقاٍت مع العدو وتيسنق معه، وا 
أمنركي وأوروبي للضغط علنه. ولعل السؤال هيا: ما هو نثم  هذه التوافقات إ  تّمت؟ وهو السؤال 

شك حتى اآل  في إمكا  إجرائها، ونتعاظم هذا الشك لدى محاولتيا فهم دوافع ذاته الذي ندفع إلى ال
 الطرفن  )السلطة وحماس( اللذن  ذهبا بعنًدا في تأنند هذه العملنة، وهدفهما م  ذلك.

تراقب جمنع األطراف استطالعات الرأي العام، والتي تشنر إلى عدم توقع يتائج مفاجئة ستفرزها 
وقع أ  تبرز كتلة نثالنثة ميافسة ألي م  حركتي فتح وحماس، تكو  قادرة على الصيادنق. ال أحد نت

التأنثنر. اليتائج ستكو  تكراًرا ليتائج االيتخابات السابقة؛ أغلبنة واضحة لحركة حماس على المجلس 
التشرنعي، تؤهلها بموجب القايو  األساسي لتشكنل الحكومة، فهل سنميحها الرئنس محمود عباس 

لالزم لذلك؟ وكنف سنتم ذلك وشرعنة الرئاسة ميتهنة؟ أم أيه سنتم االيتظار إلى حن  إجراء التكلنف ا
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ايتخابات رئاسنة؟ وكنف سُتجرى هذه االيتخابات في ظل معرفة يتائج االيتخابات التشرنعنة التي 
 تقلص، إلى حّد كبنر، قواعد اللعبة السناسنة.

العملنة االيتخابنة، وسنكّلف كائًيا م  كا  بتألنف سيتفاءل ويقول إ  الرئنس سنوافق على يتائج 
الحكومة الفلسطنينة الجدندة. هيا سنزداد المشهد تعقنًدا؛ هل سنوافق العدو على سنطرة حكومة مؤندة 
لحركة حماس على الضفة الغربنة، بما في ذلك والنتها على األجهزة األمينة التي تقوم بالتيسنق 

ذلك، أم أيها ستميع هذا التغّنر الكامل في وضع الضفة الغربنة؟  معه؟ وهل ستسهل تلك األجهزة
وليفترض أ  األمور سارت على خالف ذلك، وأ  حركة فتح هي التي سنطرت على أغلبنة المقاعد، 
هل ستوافق "حماس"، وفصائل المقاومة األخرى، على تسلنم سالحها وصوارنخها لسلطة رام هللا؟ 

هو مستبعد أ  توافق أجهزة السلطة على ايتقال حركة حماس إلى حكم  وهو أمر مستبعد تماًما، كما
 الضفة الغربنة.

أًنا كايت يتنجة االيتخابات، وم  تغّلب فنها أو فاز، فإيها ل  تساهم بتقدنم حل للمشهد الفلسطنيي 
نح الحالي، بل ستضاعف م  تعقنداته، ول  تُيهي االيقسام، بل ستعّمقه وتجعله أكنثر حّدة، وقد تط

حالة التوافق الحالي على سنر األوضاع في القطاع والضفة، إذ ستلجأ كلتا السلطتن ، بعد إعال  
يتائج االيتخابات، إلى تعزنز يفوذهما على مياطقهما، وسيشهد، بعد "العرس الدنمقراطي"، فقداًيا للحّد 

 األديى م  الحرنات المتاح بعٌض ميها النوم.
رفن  على إجراء االيتخابات، بعضها نخّصهما مجتمعْن ، إضافة إلى نثّمة أسباب عدندة لتوافق الط

أسباب خاصة بكل ميهما. بدانًة، قد نكو  كل ميهما متنقيا أو لدنه شك بأ  ما نجري ال نعدو أ  
نكو  مياورة سناسنة، وأ  االيتخابات ل  تتم م  حنث المبدأ، وألجل هذا سعى الطرفا  إلى تسجنل 

، وتحمنله مسؤولنة الرفض إ  فعل، ورْفُض أي طرٍف نعيي ميح الطرف هدٍف في مرمى اآلخر
اآلخر اعتراًفا بشرعنته، تماًما منثل المباراة الرناضنة التي نفوز فنها أحد الفرنقن  إذا ايسحب ميها 

 الفرنق اآلخر.
فقتها، ال ترند "حماس" أ  توسم برفض العملنة الدنمقراطنة، وفي تقدنرها أيها ل  تخسر شنًئا بموا

فهي تستمد شرعنة سنطرتها على غزة، بحسب رأنها، م  شرعنة سالحها المقاوم الذي ل  تستطنع 
صيادنق االقتراع ايتزاعه، وااليتخابات فرصٌة لها لتصعند يشاطها المميوع في الضفة الغربنة. كما أ  

ال نوجد لدنها ما تخسره،  لدنها تقدنرات ترّجح تقدمها إذا ما ُأجرنت هذه االيتخابات. وفي حال فوزها،
ذا ما خسرت، وهي ال ترّجح هذا  والكرة ستكو  في الملعب اآلخر الذي سنقع في "حنص بنص". وا 

 االحتمال، فقاعدتها في غزة تحمنها بيادقها.
سعت السلطة الفلسطنية إلى ضرب أكنثر م  عصفور بحجر الدعوة إلى االيتخابات؛ أ  ُتحرج حركة 
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رفضها شهادة شرعنة للسلطة التي فقدت كل الُمهل الدستورنة لشرعنتها  حماس إذا رفضت، ونكو 
ميذ أعوام طوال، فشرعنة السلطة الفلسطنينة ُتستمد م  االيتخابات م  ياحنة، وهذه ايقضت مددها 
الدستورنة، وم  اتفاق أوسلو الذي نميحها سلطة حكم ذاتي محدود م  ياحنة أخرى، وهذا ايهار. 

لمفاوضات التي كايت تمّدها بالهواء الالزم الستمرارها. وبدعوتها إلى االيتخابات، كما توقفت عجلة ا
تضع السلطة الوطينة الفلسطنينة العدو الصهنويي والوالنات المتحدة وأوروبا أمام خنارات صعبة؛ إما 

أو القبول بالسلطة، وا عادة الحوار والمفاوضات معها، واالعتراف بشرعنتها، وعدم التشكنك بها، 
القبول بخنار مّر نتمنثل بالتلونح بإمكا  فوز حركة حماس في االيتخابات، وهو بيظرها، ويظر هذه 
األطراف، قفز في مجهوٍل قد ال تكو  مستعدة له. وباليسبة للسلطة، إ  حققت هذه السناسة هدفها، 

ذا لم تستجب هذه األطراف لهذا التلونح، فإيها على  استعداد للمضي في تيتفي الحاجة لاليتخابات، وا 
سناسة حاّفة الهاونة، ومحاولة إجراء االيتخابات، بل إ  فوز حركة حماس سنساعدها، ونجبر هذه 
األطراف على التعاو  مًعا واالعتراف بها، وميحها دوًرا أكبر، قد نكو  ضرورًنا لاليقالب على يتائج 

 طنيي ونرسخه.االيتخابات، وهو األمر الذي م  شأيه أ  نعّمق االيقسام الفلس
لنست مسرحنة االيتخابات قدًرا، إذ نوجد بدنل عيها نتمنثل في وضع بريامج لمواجهة صفقة القر  
التي نّدعي الجمنع أيه نقف لها بالمرصاد، ولك  م  دو  أ  نتخذ أي إجراءاٍت عملنٍة للتصّدي لها. 

دعم المقاومة في غزة وهو بريامج حًد أديى، نتضم  أربع يقاط فحسب: التصدي لصفقة القر ، و 
ورفع الحصار عيها، وتشجنع الهّبات الشعبنة في الضفة واألراضي الفلسطنينة المحتلة ميذ عام 

، ومقاومة جمنع أشكال التيسنق والتطبنع مع العدو، بما نكفل تعزنز اليضال م  أجل دحر 1948
تجمعات الشعب الفلسطنيي  االحتالل، وضّد يظام األبارتاند والتمننز العيصري الصهنويي الذي نمّس 

كافة. منثل هذا البريامج نبعد شبح االيقسام، عبر االتفاق على بريامج يضالي كفنل بإعادة القضنة 
لى جعل كلفة االحتالل مرتفعة، ونزنديا قرًبا م  إمكا  دحر  الفلسطنينة إلى وهجها المستمر، وا 

 االحتالل ع  فلسطن  كلها.
 18/11/2019، العربي الجديد، لندن

 «الجهاد»وجائزة الترضية لـ« حماس»الجائزة الكبرى لـ .37
 يبنل عمرو

في إخفاء أجيداتها المضمرة تحت ساتر كنثنف م  شعارات جذابة، وجمٍل « حماس»َبَرَعْت حركة 
محبَّبٍة للجمهور، غنر أيها بدت أكنثر براعة وجسارة في االيتقال م  موقع إلى موقع مختلف، أو 

 الضرورة.حتى مياقض، وذلك حسب 
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خناية بالجملة والتفصنل، وقاطعت « أوسلو»حدث ذلك بأوضح الصور وأكنثرها مباشرة حن  اعتبرت 
ايتخاباتها األولى كي ال تلوث طهارتها الكفاحنة ذات األساس المبدئي غنر القابل للتصرف، وحن  

اركة فنها حتى م  بابها العرنض )االيتخابات(، أعليت جاهزنتها للمش« أوسلو»رأت ضرورة لدخول 
 لو لم تسمح إسرائنل بإجرائها في القدس، فبوسع القدس أ  تيتظر التحرنر.

وفي هذه األنام، وم  قبنل تهنئة الذات لدخول المستقبل م  باب المروية والبراغماتنة، فقد سحبت 
ة أيها معظم تحفظاتها القدنمة على إجراء االيتخابات العامة، ولم نبَق إال أ  تعل  بصرنح العبار 

 توافق على رؤنة محمود عباس إلجرائها.
الجهاد »إال أ  ما بدا كتغنر استراتنجي طال قواعد اللعب، فقد حدث بعد تصفنة القنادي في 

في معركة الدفاع ع  الوط  الذي تعرض « حماس»بهاء أبو العطا؛ حنث لم تشارك « اإلسالمي
  الدم يزف م  أجساد المواطين  وياشطي ألشرس هجمات تدمنرنة م  قبل إسرائنل، رافقها بحر م

 ، دو  أ  نتعرض أي موقع حمساوي ألذى.«الجهاد»
، وتجددت دعوات التفاوض المباشر معها م  غنر «حماس»إسرائنل م  جايبها قدرت ذلك لـ

االكتفاء بوساطات أخرى، ذلك أ  إحجامًا كهذا ال بد وفق كنثنر م  الروانات اإلسرائنلنة الرسمنة 
رسمنة أ  نستحق مكافأة؛ بل وأ  ُنبيى علنه، حتى أ  ُكتابًا ذوي شأ  في إسرائنل تحدنثوا وغنر ال

التي م  « حماس»، و«الحزام األسود»ع  تحالف موضوعي بن  يتيناهو المستفند األول م  موقعة 
 نواجه أقداره بمفرده.« الجهاد اإلسالمي»حقها ايتظار مكافأة على ترك 

مور بهذه السرعة؟ وما هي الرهايات المترتبة علنها؟ وفق ميطق الحسابات السؤال: لماذا تغنرت األ
ما كا  بوسعها « حماس»البراغماتنة الصرفة المتجردة م  األغلفة المبدئنة والشعارنة، فإ َّ ما فعلته 

أ  تفعَل غنره، ذلك أ  حكمها لغزة واستعداداتها للتمدد يحو الضفة، نتطلب التهدئة وتجيب حرب 
ال ترند، ولنس م  « حماس»نة كتلك الحروب التي فعلت في أهل غزة ما فعلت، ذلك أ  تدمنر 

 مصلحتها، أ  تبدأ العمل على التهدئة م  الصفر، فالمحاوالت الراهية إليجازها نمك  أ  تيجح.
تستشعر المآزق التي آلت إلنها تشكنالت وأذرع اإلسالم السناسي، ومركزه « حماس»كذلك فإ  
، ولغنرها مم  توصي بهم م  الفصائل «حماس»وأحد الممولن  لـ« الجهاد»مول الوحند لـإنرا ، الم
 األخرى.

السخاء اإلنرايي القدنم لم نعد كما كا ؛ بل هو مرشح للتياقص، والتيقنط الَقطري قد ال نستمر إلى ما 
سجال الحزبي وغزة دخلت بقوة إلى ال« حماس»ال يهانة. وهيالك دافع ربما نكو  األقوى، ذلك أ  

في إسرائنل، وهو سجال سوف نقرر هونة الحكم القادم في الدولة العبرنة، وبالتالي ال توجد ضماية، 
وال حتى عيد المصرنن  واإلسرائنلنن ، م  أال تتدحرج األمور إلى حرب واسعة ل  « حماس»ال عيد 
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في األنام التالنة للحروب  فحسب؛ بل ستعند غزة كلها إلى ما كايت علنه« حماس»تلحق أذى بالغًا بـ
 التدمنرنة، التي ال تزال آنثارها شاخصة رغم مرور الزم .

إسرائنل، وا   كايت تعل  أيها في غنر وارد االيجرار إلى حرب واسعة، وهي صادقة في ذلك، فإ  
صاروخًا ميفلتًا م  عقاله نقتل إسرائنلنن  أو نقع على مقربة م  هدف حنوي، نكفي أ  نقود إلى 

 ، حتى لو لم نك  السناسنو  غنر راغبن  فنها.حرب
فعلت ما فعلت في العدوا  األخنر بفعل حسابات متعقلة، وتحّسب م  حرب ل  نكو  « حماس»

احتواء عتبها « حماس»التي تعتبر يفسها مخذولة، فبإمكا  « الجهاد»أهل غزة سعداء بها، أما 
« الجهاد»سماعنل هينة، واصفًا العالقة مع وغضبها، ولو باللغة الحمنمة التي استخدمها السند إ

 بالعروة الونثقى.
التحقت بالمعركة، إذ « حماس»وأيا اكتب السطور األخنرة لهذه المقالة، أبلغيي مساعدي مروا  أ  

أطلقت قذنفتن  على ميطقة بئر السبع، وقامت إسرائنل بالرد الفوري علنها. لم أغنر التحلنل، إال أييي 
« العلنق بعد الغارة ما نفند»ونًا نصدق على دخول المعركة بعد وقف إطالق اليار: استذكرت منثاًل بد

فقد « حماس»، أما «حماس»واستذكرت كذلك حكانة الجوائز، فإسرائنل اقترحت الجائزة الكبرى لـ
 «.الجهاد»اقترحت جائزة الترضنة لـ

 18/11/2019، الشرق األوسط، لندن

 الحرب المقبلة مع إيران؟من يمنع عن إسرائيل هزيمتها في   .38
 نوسف –اوري بار 

إلنكم نثالنثة افتراضات مدعومة جدًا ع  الحرب الكبرى المقبلة: أواًل، هي آخذة في االقتراب وستكو  
مع إنرا  وحلفائها في الميطقة. نثاينًا، ستجبي م  إسرائنل نثميًا باهظًا، كما نبدو األكبر ميذ حرب 

آالف جيدي ومواط . نثالنثًا، الجنش اإلسرائنلي ل  نيتصر في  6 االستقالل التي قتل فنها أكنثر م 
 هذه الحرب رغم أ  الطرف النثايي سندفع نثميًا باهظًا.

إذا قبليا هذه االفتراضات، وم  أقوال رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو ورئنس األركا  افنف كوخافي، 
د إلسرائنل رغبة في الحرب المقبلة، نتبن  أيهما ال نفكرا  بطرنقة أخرى، فم  الواضح أيه ال نوج

ونجب أ  تفعل كل ما في استطاعتها م  أجل ميعها. المشكلة هي أ  إسرائنل ندنرها زعنم نقار  
يفسه بتشرتشل ونعتبر إنرا  تهدندًا يازنًا. لذلك، فإ  عمل كل األجهزة المسؤولة ع  التفكنر 

ألة كنف ييتصر على إنرا ، ولنس كنف يميع االستراتنجي في إسرائنل تم توجنهه في هذا العقد لمس
الحرب الزائدة. إلنكم قائمة بالمواضنع األساسنة المسؤولة ع  ذلك. تذكروها أنضًا عيدما ال نفندكم 



 
 
 
 

 

 33 ص             5088 العدد:             11/18/2019 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 الجلوس في المالجئ:
وزارة الشؤو  االستراتنجنة. ال شك أ  ميع الحرب المقبلة هو أمر استراتنجي بارز، لك  هذه الوزارة 

السيوات األخنرة بمنزاينات بمئات المالنن ، تيشغل في محاربة حركة الـ  التي حظنت في
بي.دي.اس. صحنح أيه ال نوجد أي مواط  في إسرائنل تضرر م  هذه المقاطعة وا   ودرجة 
تهدندها غنر واضحة تمامًا، لك  م  الواضح أيه ال نوجد لوزارة الشؤو  االستراتنجنة الوقت 

 ت عدنمة األهمنة منثل الحرب المقبلة مع إنرا .والتفونض لمعالجة التهدندا
هنئة األم  القومي. في األصل، عيدما كايت تسمى مجلس األم  القومي، كا  علنه االيشغال أنضًا 
بتخطنط بعند المدى، نثم نوصي الحكومة بالخطوط السناسنة. اآل  هو هنئة لها تأنثنر محدود، 

نئة بعالج مسائل األم  القوم،ي منثل ميع ايسحاب واسمها نظهر في األساس عيدما نقوم رئنس اله
يفتالي بنينت واننلت شكند م  االئتالف، أو عيدما نتحدث يائبه، المسؤول أنضًا ع  الواقع 

، فإ  ميع الحرب مع إنرا  غنر مشمول كما نبدو في التفونض ”الوعد اإللهي“السناسي، ع  
 بعالجه.التوراتي. لذلك، فإ  هنئة األم  القومي ال تقوم 

وزارة الخارجنة. في دول أخرى في العالم تعّد هذه الوزارة المسؤولة ع  إدارة السناسة الخارجنة، بما 
في ذلك مواجهة تحدنات األم  القومي بوسائل سناسنة. هكذا كا  األمر لدنيا أنضًا إلى حن  ترك 

. واآل  ”مة لوزارة الدفاعخاد“. وميذ ذلك الحن  تحولت لتصبح 1955موشنه شرنت الوزارة في العام 
بعد سيوات، لم نعد هياك وزنر مسؤواًل عيها بوظنفة كاملة، لذا فإ  هذه الوزارة تشكل على األكنثر 

 ملحقًا لوزارة اإلعالم.
الموساد لالستخبارات والمهمات الخاصة. ذات نوم كايت إدارة سناسة الخارجنة سرنة، واالتصاالت 

  ال نبدو أ  هياك تفونضًا إلنجاد قياة مفاوضات سرنة ومباشرة مع مع أعداء جزءًا م  وظنفته. اآل
م  سنكويو  أعداءيا في الحرب المقبلة. وبات اليقاش معهم بواسطة الصاروخ واالغتنال والقصف، 

 التي تقرب الحرب وال تبعدها.
هذا  وأقسام سرنة، وم  ندري ماذا أنضًا. ”حوض لألسماك“وليا أنضًا مكتب رئنس الحكومة مع 

المكتب تم تحننده في العقد األخنر ع  كل شخص رفنع نمكيه أ  نفكر بصورة أصنلة بشأ  أيه م  
الواجب استنثمار موارد لميع حرب مع إنرا . أساس دوره في المجال االستراتنجي هو أ  نشرح إلى 

  م  نترأسه أي درجة تشكل إنرا  تهدندًا جدنًا، وأ  نضع إسرائنل على رأس سهم المواجهة معها. إ
في السيوات األخنرة، نبدو أيه ميشغل أكنثر بإيقاذ يفسه م  التقدنم للمحاكمة بداًل م  إيقاذ إسرائنل 

 م  كارنثة مستقبلنة.
الجهات الدولنة ل  تساعد. ذات نوم كا  نمك  االعتماد على أ  في البنت األبنض رئنسًا مسؤواًل 
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لس هياك شخص ال نتركز تفكنره التكتنكي إال على سنستخدم كل يفوذه لميع الحرب، أما اآل  فنج
تغرندة الصباح، وكذا تفكنره االستراتنجي في تغرندة المساء. جمنع البالغن  المسؤولن  في الغرف 

 حوله تركوه، أو هم في عملنة مغادرة. لذلك، هم أنضًا ل  نفعلوا أي شيء.
اسنة نمك  أ  تميع الحرب، لك  بسبب قبل حرب نوم الغفرا  كايت أمام زعماء إسرائنل خنارات سن

تقدنراتهم بأ  تفوق الجنش اإلسرائنلي سنردع العرب أو سنضم  ايتصارًا واضحًا وسرنعًا إذا ايدلعت 
حرب مع ذلك، فإيهم لم نمنلوا إلى استخدامه. يظرة إلى زعماء النوم.. م  رئنس الحكومة يتيناهو 

الخارجنة كاتس ووزنر الشؤو  االستراتنجنة اردا  ورئنس ومرورًا بوزنر الدفاع بنينت وايتهاء بوزنر 
الموساد كوهن  ورئنس هنئة األم  القومي مئنر ب  شبات، تنثنر االشتناق لغودا ودنا  وغلنلي وألو . 
إذ م  الواضح اآل  لكل م  له عنيا  في رأسه أ  يصرًا عسكرنًا ل  نكو ، وأ  نثم  الحرب سنكو  

ذا ايدلعت حرب مع إنرا  فيح  الذن  سيدفع النثم .باهظًا جدًا. نعتبر هذا ا  لسلوك تيازاًل حقنقنًا، وا 
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