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مرة لكنه  20حاولت لقاء نتنياهو خطة ترامب ماتت.. عباس في مقابلة مع راديو جيش االحتالل:  .1
 رفض
خطة )الرئيس »محمود عباس )أبو مازن( إن  رئيس السلطة الفلسطينيةقال : كفاح زبون  -رام هللا

إذاعة الجيش »، مشيرًا، خالل مقابلة مع «مب للسالم في الشرق األوسط ماتتايركي دونالد( تر األم
 «.إنها لن تنجح»، أمس، إلى أن الجانب الفلسطيني قال مسبقًا «اإلسرائيلي

في أوسلو »واتهم الرئيس الفلسطيني، في المقابلة، األميركيين بإفشال أي جهود لصنع السالم. وقال: 
ية أشهر وتوصلنا إلى اتفاق، من دون األميركيين. لو قمنا بإقحامهم؛ كانت األمور جلسنا ثمان

وكان عّباس يرد على إعالن وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، أن بالده «. ستتشوش وستفشل
وهاجم «. غير متسقة مع القانون الدولي»لم َتُعْد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة 

 «.ال يوجد أساس له»إعالن بومبيو وقال إنه  عباس
وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى انعدام العالقات مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

يرفض االجتماع معي؛ عرضت عليه األمر عشرين »مؤكدًا أن األخير يرفض لقاءه. وأوضح أنه 
كما اتهم عباس نتنياهو بالسعي إلى إحباط «. 2010مرة. آخر مرة اجتمعنا بها كانت في عام 

بتسريب »مشاركته في جنازة الرئيس اإلسرائيلي الراحل شمعون بيريز. وقال إنه فقط بعد أن هدد 
 تمت الموافقة على مشاركته في الجنازة.« األمر إلى وسائل اإلعالم

كرسي رئاسة الحكومة، ورغم ذلك، فإن عّباس تحّفظ عن إبداء أي دعم أو تأييد لخصم نتنياهو على 
 «.نتنياهو ال يريد السالم، لكننا ندعم ونؤيد من يدعم السالم»بيني غانتس، قائاًل: 

 21/11/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 أبو ردينة: موقف الواليات المتحدة من القدس والمستوطنات من أكبر جرائم العصر .2

دينة، إن الواليات المتحدة األميركية ترتكب خطأ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ر : رام هللا
تاريخيًا من خالل اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر 

 جرائم العصر، األمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات األحداث.
أن استمرار هذه األخطاء سيؤدي إلى استمرار  وأضاف أبو ردينة في تصريح له، اليوم األربعاء،

احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة األمريكية الفاشلة في المجاالت كافة لن 
 ينجو منه أحد.

وتابع: إن المعركة األساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقيادته، هي الحفاظ على الوجود 
 قدس كمدينة فلسطينية عربية على األرض.الفلسطيني، وهوية مدينة ال

وختم أبو ردينة بالقول: "إن شعبنا قادر على إفشال المؤامرة تمامًا كما أفشلها في السابق، وأن الدولة 
الفلسطينية المستقلة ستقام عاجاًل أم أجال، والقدس بمقدساتها وهويتها وإرثها ستكون السد والدرع 

 ي".الحامي للمشروع الوطني الفلسطين
 20/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حقا وال ينشئ التزاما وجدبومبيو ال ي إعالنعريقات:  .3

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن قرار وزير الخارجية : رام هللا
لتزاما وهو ال يغير شيئًا في القانون األميركي مايك بومبيو حول المستوطنات ال يخلق حقا وال ينشئ ا

 الدولي واالستيطان.
وأضاف عريقات في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "هذا القرار ليس فقط مخالفا 
للقانون الدولي بل هو جريمة حرب، وهذه التصريحات تؤكد خروج الرئيس ترمب عن القانون الدولي 

ميركية بهذه القرارات أصبحت بحد ذاتها مخاَلفة وليست مخالففة للقانون وليس تحكمه به، واإلدارة األ
الدولي، وتشكل خطرًا على األمن والسلم الدوليين، ألن الخروج من مربعات القانون الدولي تعني 

 الدخول في مربعات قانون الغاب والعنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء والفساد".
صفقة القرن التي أعلنوا عنها، وهي تنفيذ لوعد بلفور، إال أنها لن تخلق  وقال عريقات:" اآلن تتكشف

حقا وال تنشئ التزاما"، مشيرًا إلى محاولة اإلدارة األميركية على مدار ثالثة أعوام دفن وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين "األونروا"، ووقفت دولة فلسطين برئاسة الرئيس محمود عباس بالمواجهة للدفاع 
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صوتا لصالح تمديد تفويض الوكالة،  170حقوق والكرامة الفلسطينية، فكان التصويت قبل أيام عن ال
 مقابل معارضة أميركا واسرائيل.

، 2334 القراراتوقال: سنتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرار يركز على وضع آليات لتنفيذ 
، وسنطلب اإلنسانية، وسنذهب لمجلس حقوق وقطع الروابط بين العالم وهذه المستوطنات االستعمار 

. وأوضح أنه تم توجيه رسالة إلى اإلنسانرأيا استشاريا بأثر االستيطان االستعماري على حقوق 
والمطالبة بإصدار قاعدة البيانات الخاصة بأسماء الشركات الدولية  اإلنسانرئيس مجلس حقوق 

 العاملة في المستوطنات.
 20/11/2019، ت الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما

 
 اشتية: سنعمل على تفعيل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى درجات العقوبة .4

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن قرار اإلدارة األمريكية بتشريع االستيطان يشكل : رام هللا
ال تظهر أي  األمريكية اإلدارةعلى أن صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية، وهو دليل 

 اإلقليمي أو حقوق اإلنسان أو حتى مصالحها الذاتية". األمن أوالتزام بالقانون الدولي 
وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الطارئة التي عقدت اليوم األربعاء، بمدينة رام هللا، ردًا 

ما هو إال خطوة عدوانية جديدة  األمريكيةإلدارة على القرار األمريكي الخاص باالستيطان: "إن قرار ا
تضاف إلى قراراتها حول القدس والحرب المالية والمؤسسية على "األونروا"، وهو يضر بُأسس القانون 
الدولي والشرعية الدولية، وُيلغي بال رجعة أي دور لهذه اإلدارة في أي مسار سياسي حاضرًا أو 

 مستقباًل".
يضع نفسه خلف قيادة وقرار الرئيس في كل ما يراه من إجراءات سياسية  وتابع: "مجلس الوزراء

وقانونية واقتصادية وشعبية، وسيناقش قضايا متعلقة ببضائع المستوطنات، والعمال في 
 المستوطنات، وطلبة جامعة مستوطنة أرئيل وكل ما يتعلق بعدم شرعية االستيطان ومنتجاته".

لوزراء سوف يعمل على تفعيل قانون التعاطي مع بضائع وأضاف رئيس الوزراء: "إن مجلس ا
المستوطنات بأقصى درجات العقوبة، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بالتحقيق في 
الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق باالستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، والمهم أن يكون 

وعاصمتها  67تنديد فقط، بل االعتراف فورًا بدولة فلسطين على حدود الرد العالمي ليس بيانات 
 القدس وحق العودة لالجئين".

 20/11/2019، القدس، القدس
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 ضد بومبيو  في المحكمة الجنائية الدولية المالكي: السلطة سترفع قضية .5
المالكي، اليوم أعلن وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض : شينخوا -رام هللا

األربعاء، التوجه خالل أيام إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية مباشرة ضد نظيره األمريكي 
 مايك بومبيو بشأن إعالنه عن دعم مستوطنات إسرائيل.

وقال المالكي إلذاعة صوت فلسطين، إن "بومبيو يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات 
ر بشأن المستوطنات مما يجعلنا نتوجه إلى محكمة الجنائية الدولية لرفع قضية مباشرة إعالنه الخطي

 ضده لما قاله وما ارتكبه من جرائم ترقى إلى جرائم حرب بهذا الخصوص".
واعتبر المالكي، أن اإلعالن األمريكي "من الناحية القانونية ال قيمة له، ولكن من الناحية العملية 

طيرة تقوض حالة السلم واألمن واالستقرار وإمكانية حل الدولتين ويشجع إسرائيل فإن له انعكاسات خ
 على ضم أراضي فلسطينية بالضفة الغربية بدءًا من األغوار في مخالفة جسيمة للقانون الدولي".

 20/11/2019، القدس، القدس
 

 هنية: إعالن بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة .6
السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية، إن القرار الذي أعلنه  قال رئيس المكتب

وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة تمنح الغطاء 
 للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة.

اليوم األربعاء، أن القرار يمثل شراكة وتحالَفا شيطانَيا يستهدف حق واعتبر هنية في تصريح صحفي 
الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمااًل لمسلسل المواقف األمريكية 

 لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس والالجئين واآلن المستوطنات.
سلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع توأضاف أن شعبنا الفلسطيني لن يس

 التمسك بحقوقه والدفاع عنها والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية.
وشدد على ضرورة أن يغادر الموقف الفلسطيني الرسمي مربع االستنكار والتشخيص والتحليل لهذه 

بأن ذلك يكون عبر استراتيجية وطنية جامعة تغادر  الخطوات إلى مربع المواجهة الفعلية، منوًها
مربع "أوسلو"، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني، وترتفع إلى مستوى عناصر القوة 

 التي يمتلكها شعبنا، وعلى رأسها اإلرادة والوحدة والمقاومة.
متزامن مع العدوان على قطاع كما استنكر هنية العدوان اإلسرائيلي المتجدد على سوريا الشقيقة وال

وأوضح أن ذلك يجري في ظل غطاء أمريكي، داعًيا إلى وقفة عربية جادة ومسؤولة وتاريخية  غزة.
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تنهي حقبة التردد في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية شعوبنا العربية ومقدرات األمة وكياناتها 
 السياسية.

 20/11/2019موقع حركة حماس، 
 

 ؤكد أهمية تضافر كل الجهود لمواجهة السياسة األميركيةفصائل المنظمة ت .7
أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تضافر كل الجهود لمواجهة هذه السياسة  :وفا -رام هللا

األميركية العدوانية، ودعم تحرك القيادة الفلسطينية على الصعيدين الدولي واإلقليمي، مترافقا مع 
مة الجنائية الدولية والذهاب إلى محكمة العدل الدولية وكل المؤسسات التي تفعيل الملفات أمام المحك

تتطلب قيامها بتحمل مسؤولياتها لتنفيذ القوانين والمواثيق الدولية تجاه اإلدارة األميركية ودولة 
 االحتالل اإلسرائيلي.

ي مقر المنظمة جاء ذلك خالل االجتماع الطارئ الذي عقدته فصائل المنظمة، اليوم األربعاء، ف
بمدينة رام هللا، بعد تصريحات وزير الخارجية األميركي حول شرعنة االستيطان االستعماري غير 
الشرعي وغير القانوني في األراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يمثل عدوانا جديدا سافرا وحربا 

لى لسان الرئيس مفتوحة ضد شعبنا منذ اإلعالن عن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية ع
ترمب عاصمًة لالحتالل، وما إلى ذلك من محاوالت المساس بحقوق شعبنا الثابتة والتاريخية المتمثلة 
بحق عودة الالجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 

 وعاصمتها القدس، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
لى رفض موقف اإلدارة األميركية الذي يشكل استهتارا بكل الشرعيات والقوانين وشددت الفصائل ع

 الدولية وعدوانًا صارخًا مستمرًا في ظل هذه السياسة المعادية لحقوق شعبنا.
وشددت على أهمية اتخاذ موقف عربي موحد وخاصة توحيد موقف القوى واألحزاب العربية خارج 

تنفيذ ما اتخذ من قرارات في الجامعة العربية لوضع آليات  إطار الشجب واالستنكار، من خالل
عملية كفيلة بمواجهة هذه المخاطر على صعيد محاوالت تصفية القضية الفلسطينية، وما تتعرض له 
حقوق شعبنا على هذا الصعيد، وااللتزام بمقاطعة إسرائيل والتوقف الفوري عن سياسة التطبيع مع 

 خروجا على قرارات القمم العربية المتعاقبة.دولة االحتالل، الذي يعتبر 
وأكدت أن الدول اإلسالمية ومنظمة التعاون اإلسالمي يجب أن تضطلع بدورها في إطار مواجهة 
وإجهاض هذه القرارات، التي تحاول زعزعة الوضع في المنطقة وحماية االحتالل وجرائمه من مغبة 

ستيطان االستعماري الذي يعتبر جريمة حرب ضد مساءلته على هذه الجرائم المتصاعدة، بجانب اال
 اإلنسانية ال بد من معاقبة االحتالل عليها.
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وفي هذا السياق، أكدت الفصائل أهمية تعزيز صمود شعبنا في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء 
 والشتات، وتعزيز فعاليات المقاومة الشعبية في كافة المدن والقرى والمخيمات، بمشاركة جماهيرية
واسعة في إطار هذه الفعاليات الرافضة للسياسة األميركية المعادية، وفي مواجهة جيش االحتالل 

 وقطعان المستوطنين وحماية األراضي الفلسطينية والقدس بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية.  
 كما أكدت أهمية تنفيذ قرارات مقاطعة شاملة على االحتالل، وفرض مقاطعة شاملة وفورية لكل
بضائع االحتالل ومنع دخولها، وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتخلص من العالقات مع 
االحتالل واإلدارة األميركية التي تتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية، خاصة اإلسراع باستكمال 

 انضمام دولة فلسطين إلى كافة المؤسسات والوكاالت والمنظمات الدولية.
 20/11/2019ديدة، رام هللا، الحياة الج

 
 "حماس" تدعو إلطالق يد شعبنا في مواجهة االستيطان والعدوان .8

أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن التحلل من االتفاقيات والتنسيق : القدس المحتلة
 األمني، وإطالق يد شعبنا في الدفاع عن أرضه، أصبح الخيار الوحيد القادر على لجم االستيطان

 والعدوان.
أن إغالق سلطات االحتالل المؤسسات  -في بياٍن لها اليوم األربعاء-وعّدت حركة حماس 

عاما  15الفلسطينية في القدس، صباح اليوم، جزء من حملة تقودها حكومة نتنياهو هي األكبر منذ 
ي مدينة في هدم منازل المقدسيين، ومالحقة المؤسسات الفلسطينية التي تقدم الخدمات لشعبنا ف

 القدس.
وأشارت إلى أن االحتالل الصهيوني يواصل جريمته في تهويد مدينة القدس عبر إنهاء الوجود 

 الفلسطيني الرسمي، وسط صمت عربي وإسالمي مطبق.
ودعت إلى دعم الصمود المتواصل لشعبنا الفلسطيني في القدس وتصديه لمحاوالت االحتالل تغيير 

مدينة المقدسة، رافضا أن يحمل الهوية "اإلسرائيلية" أو التعامل مع الهوية العربية اإلسالمية لل
 المؤسسات التعليمية التي تديرها بلدية االحتالل.

 20/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الشعبية": الرد على الموقف األمريكي يكون بقبر اتفاق أوسلو لألبد .9

لتحرير فلسطين جميل مزهر أن تصريحات وزير أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية : غزة
الخارجية األمريكية بومبيو التي أعلن فيها عن أن " المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية 
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المحتلة ال تتعارض مع القانون الدولي"، ال تحمل جديًدا في المواقف األمريكية المعادية للشعب 
 إلسرائيلي.الفلسطيني والمنحازة بالكامل للكيان ا

وأوضح مزهر في تصريح صحفي اليوم األربعاء أن هذه التصريحات ُتثبت مجدًدا أن أمريكا هي 
 الوجه األكثر إجراًما في العالم.

وشدد على أن الرد على الموقف األمريكي "بقبر اتفاق أوسلو ومغادرة أوهام التسوية إلى األبد، 
وقطع كل أشكال العالقة مع اإلدارة األمريكية وبتصعيد المقاومة الشاملة في وجه االحتالل، 

 السياسية واألمنية المعلنة وغير المعلنة".
 20/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ةعلى سوري "إسرائيل"تنددان بهجمات  "الجهاد"و "حماس" .10

 ريا.غزة: نددت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، اليوم األربعاء، بهجمات إسرائيل على سو -د ب أ 
ممارسة سياسة العربدة واستعراض العضالت “وقالت حماس، في بيان صحافي، إن إسرائيل تواصل 

 ”.بشن عدوان سافر على األراضي السورية
مواصلة التصدي لهذا العدوان، وتسخير كل مقدرات األمة لمواجهة وإفشال “وطالبت الحركة بضرورة 

، مؤكدين أن هزيمة هذا المخطط وإسقاطه أمر المشروع التصفوي المدعوم أمريكًيا في المنطقة
على سوريا، مؤكدًة وقوفها الكامل مع ” العدوان اإلسرائيلي الغاشم”كما نددت حركة الجهاد بـ ”.محتوم

 ”.مواجهة هذا العدوان وحقها في التصدي له والدفاع عن أرضها وشعبها“سوريا في 
 21/11/2019القدس العربي، لندن، 

 
 يس اإلسرائيلي أنه غير قادر على تشكيل حكومةغانتس يبلغ الرئ .11

المنافس « أزرق أبيض»أبلغ بيني غانتس، زعيم تحالف : «الشرق األسط أونالين»تل أبيب: 
الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية واليته، بنيامين نتنياهو، يوم )األربعاء(، الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين 

 قبيل انتهاء المهلة الممنوحة له للقيام بهذا األمر.رفلين، أنه غير قادر على تشكيل حكومة 
غانتس تحدث إلى رئيس الدولة ريفلين، وأبلغه أنه غير قادر «: »أزرق أبيض»وجاء في بيان لحزب 

 ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.«على تشكيل حكومة
لغانتس، عقب وجاء إعالن الحزب قبل مهلة تنقضي عند منتصف الليلة كان رئيس إسرائيل حددها 

 محاولة فاشلة مماثلة من جانب نتنياهو لبناء تحالف.
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وتقترب إسرائيل أكثر من إجراء انتخابات جديدة بعد أن رفض أفيغدور ليبرمان دعم نتنياهو أو 
 منافسه غانتس مع قرب انتهاء مهلة لتشكيل حكومة.

 20/11/2019، أونالين طاألوسالشرق 
 

 حكومة وحدة.. لضم األغوارنتنياهو يدعو غانتس وليبرمان ل .12
انتهى اجتماع رئيس الحكومة المنتهية واليته، بنيامين نتنياهو، والمكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، 
بيني غانتس، قبيل منتصف الليل، بعد نحو ساعة على انعقاده "دون إحراز تقدم يذكر"، ما يعزز من 

عات المقبلة "تغيرات دراماتيكية" في مشهد احتمال التوجه إلى انتخابات ثالثة، إذا لم تحمل السا
 األزمة السياسية اإلسرائيلية المستمر.

واستبق نتنياهو، اجتماعه بغانتس، بدعوة األخير ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، 
إلى تشكيل حكومة وحدة تمكنهم من ضم منطقة األغوار و"الحفاظ على أمن إسرائيل"، وذلك في 

 صور نشره مساء الثالثاء.شريط م
وفيما امتنع الطرفان عن إصدار بيان مشترك يوضح ما دار في االجتماع أو حتى يشير إلى 
المحاور التي تمت مناقشتها، أصدر كل منهما بياًنا منفصال، لتراشق التهم، حيث حمل كل منهما 

 اآلخر مسؤولية إجراء انتخابات ثالثة تلوح في األفق.
هذه اللحظة األخيرة لقرار تاريخي سيلقي بظالله على أمن ومستقبل إسرائيل. لألسف، قال نتنياهو: "و 

فهمت خالل اللقاء مع غانتس أنه ال يقبل بخطة الرئيس )بشأن تعذر نتنياهو عن القيام بمهامه 
كرئيس حكومة في حال تقديم لوائح اتهام بشبهات فساد ضده(، ويتجاهل إرادة الشعب بإقامة حكومة 

 قومية واسعة".وحدة 
وأضاف "سأبذل غدا المزيد من الجهود مع ليبرمان، لتشكيل حكومة وحدة قومية، بهدف منع إجراء 

 انتخابات غير ضرورية أو حكومة أقلية خطيرة".
وكان نتنياهو قد قال في شريط مصور نشره على صفحاته بمواقع التواصل االجتماعي، قبيل 

خي الذي أعلنت عنه الواليات المتحدة أمس )المتعلق بالسياسة اجتماعه بغانتس، إن "القرار التاري
 األميركية حول قانونيَّة المستوطنات(، يشكل فرصة لن تتكرر لضم األغوار".

وأضاف نتنياهو أن "ذلك غير ممكن في ظل حكومة أقلية تستند إلى دعم النواب العرب. لذلك أدعو 
ها األساسي منذ اليوم األول لتشكيلها هو ضم غور غانتس وليبرمان لتشكيل حكومة وحدة، يكون هدف

 األردن، الشعب والتاريخ لن يغفرا لمن يضيع هذه الفرصة".
 20/11/2019، 48عرب 
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 "إسرائيلـ"ل‘ تهديد وجودي‘ريفلين: ليس جميع منتخبي الجمهور العربي  .13

يًضا عنصرًيا وبعيد اجتماعه مع نتنياهو، عّلق ريفلين على تصريحات نتنياهو التي حملت تحر 
صريحا ضد العرب، والتي أدلى بها خالل مؤتمر طارئ لـ"منع حكومة أقلية تستند إلى داعمي 
اإلرهاب"، األحد الماضي. وقال ريفلين: "يجب إدانة التصريحات التي تعرض جميع منتخبي 

 لدولة إسرائيل أو طابور خامس".‘ تهديد وجودي‘الجمهور العرب على أنهم 
ات لم تخُل بدورها من التلميحات العنصرية: "نحن، أصحاب السيادة على وأضاف في تصريح

أرضنا، في دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، علينا ضمان حقوق متساوية وخطاب مبني على 
 االحترام والموضوعية لجميع مواطني إسرائيل".

 20/11/2019، 48عرب 
 

إذا تعذر تشكيل حكومة سياسية فلتكن حكومة .. ذاهبة النتخابات ثالثة "إسرائيل"ليبرمان:  .14
 تكنوقراط

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، خالل مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، 
األربعاء، أنه لن ينضم إلى حكومة أقلية يشكلها رئيس كتلة "كاحول الفان"، بيني غانتس، أو زعيم 

تهما كالهما بإفشال إمكانية تشكيل حكومة وحدة، ما يعني أن حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، م
إسرائيل متجهة إلى انتخابات ثالثة للكنيست. وزعم ليبرمان، المعروف بمواقفه العنصرية والفاشية 

 تجاه المواطنين العرب، أن القائمة المشتركة هي "طابو خامس".
ا كال الحزبين سوية. كاحول الفان وقال ليبرمان "إذا سألتموني من المذنب في الوضع، فإنهم

والليكود. ويبدو اآلن على األقل أننا في الطريق إلى معركة انتخابية أخرى. وجرت لعبة تبادل 
اتهامات من كال الجانبين لكن في نهاية األمر هذه لعبة اتهامات، من دون استعداد حقيقي التخاذ 

 قرارات صعبة ودرامايتيكية".
ن اآلن أمام تحديين، أمني واقتصادي، ولذلك ال يوجد أي خيار غير حكومة وتابع أنه "نحن موجودو 

وحدة. وعندما أتساءل لماذا لم نشكل حكومة وحدة ليبرالية، فإن األمور واضحة هنا أيضا. ألسفي 
 نتنياهو رهن حركة الليكود كلها لصالح األحزاب الحريدية".

المماطلة والحفاظ على الكتلة الحريدية، وكذلك وأضاف أن "نتنياهو أيضا، الذي يحاول بأية طريقة 
غانتس، الذي لم يوافق أبدا على خطة الرئيس. وقسم كبير من الوقت لعبت كاحول الفان لعبة 
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مزدوجة وحافظت على قنوات مفتوحة مع األحزاب الحريدية وقدموا اقتراحات لها. لذلك كالهما 
 مذنبان بالنسبة لي".

ل حكومة وحدة، تضم الليكود و"كاحول الفان" وحزبه، بسبب "التعاون بين وقال ليبرمان أنه أيد تشكي
أعضاء كنيست عرب وحريديين. وهذا ائتالف معاد للصهيونية ويلعب بين المعسكرين. والقائمة 

 المشتركة هي طابور خامس، وألسفي فإن األحزاب الحريدية أيضا أصبحت معادية للصهيونية".
البداية أن لن ننضم إلى ائتالف مدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر من وتابع أنه "كان واضحا منذ 

القائمة المشتركة. وحافظنا على ضباب المعركة من أجل إحداث رافعة ضغط على نتنياهو. وألسفي 
فإن هذا أيضا لم ينجح. ما العمل؟ في تقديري أنه يوجد أمران مصيريان. يجب أن تلتزم جميع 

ق مشترك في موضوع الدين والدولة. ال يمكن أن يلعب الحريديون بين األحزاب الصهيونية بميثا
 الحزبين الكبيرين".  

وأضاف ليبرمان أن "األمر الثاني بشأن استقرار الحكم: ليس سرا أنني مؤيد كبير لالنتخابات 
المباشرة، وقلت إنه ألسفي ال يمكن تغيير مجمل اللعبة خالل جريان اللعبة وهذا ليس ذا عالقة 

 االنتخابات القريبة. لكن يجب إجراء نقاش كبير حول ذلك".ب
وحسب ليبرمان، فإنه "لالنتخابات المباشرة ينبغي إضافة قدرة تمنح رئيس الحكومة إمكانية إلغاء 

عضو كنيست. واألمر نفسه بشأن  81تشريع بالكنيست، وأن يكون باإلمكان التغلب عليها بواسطة 
يوما، ينبغي الحفاظ على  30ئيس الحكومة بتشكيل ائتالف خالل تشكيل الحكومة: إذا لم ينجح ر 

أشخاص يأتون من خارج المؤسسة السياسية أو يستقيلون  –إمكانية لصالحه بتشكيل حكومة خبراء 
عضو  81لسنتين فقط، ويكون باإلمكان التغلب عليها باألغلبية نفسها المؤلفة من  –من الكنيست 

 كنيست".
 20/11/2019، 48عرب 

 
 لن تقبل ردا إيرانيا على غاراتها "إسرائيل"مسؤول أمني:  .15

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، صبيحة الغارات اإلسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية وأخرى تابع 
 للنظام في سورية، الليلة الماضية، إن هذه الغارات تشكل "تغييرا في القواعد".

مسؤول األمني قوله إنه على الرغم من عدم سقوط أربع صواريخ ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ال
إننا  –أطلقت من سورية باتجاه الجوالن المحتل، قبيل فجر أمس، إال أن "هذه هي المسألة عمليا 

نغّير القواعد. وحتى لو كان إطالق الصواريخ هامشي، وتأثيره صغير، فإننا نغير المعادلة والهجوم 
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سعا. وحقيقة أن إيران أطلقت صباح أمس صواريخ باتجاه إسرائيل، هو هوس )اإلسرائيلي( سيكون وا
 ال يقبله العقل. والهدف هو وضع معادلة جديدة بأن ال يطلق أعداؤنا النار على دولة إسرائيل".

 20/11/2019، 48عرب 
 

 تقدير إسرائيلي: الجبهة الداخلية مكشوفة أمام الصواريخ .16
ائيلي إن "كل التجمعات السكانية اإلسرائيلية مكشوفة أمام قال جنرال إسر : عدنان أبو عامر

الصواريخ، وليس لدينا حل جذري لهذه المعضلة؛ ألنه في اللحظة التي تندلع فيها المواجهة، 
صاروخ وقذيفة كل يوم على إسرائيل، وسالح الجو ال  1500ويضغطون فيها على الزر، سيسقط 

اخلية سوف تتساقط بين الكراسي، ما يؤكد أننا لسنا مستعدين يستطيع إيقافها، في حين أن الجبهة الد
 لهذا السيناريو". 

وأضاف يتسحاق بريك، الرئيس السابق لشعبة الشكاوي في الجيش اإلسرائيلي، في مقابلة مطولة مع 
"، أن "المواجهة األخيرة مع قطاع غزة في الجبهة الجنوبية 21صحيفة معاريف، ترجمتها "عربي

ب الجبهة الداخلية؛ لذلك يمكن الحديث ليس عن مدى جاهزية هذه الجبهة، وإنما كشفت عن عيو 
 عن مدى عدم جاهزيتها".

واعترف أن "اإلسرائيليين لألسف ليسوا مستعدين في السنوات العشر األخيرة لمثل هذا االفتراض 
والت التصعيدية القائم، فقد خاضت إسرائيل استراتيجية المعركة بين الحروب، ومن بينها عشرات الج

مع قطاع غزة، وبعض تقاطر الصواريخ من الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، وكنا نخوض حربا 
 لعدم تطوير القدرات الصاروخية الدقيقة في سوريا والعراق".

وأشار إلى أن "األمر األخطر الذي نسيناه في غمرة هذه المواجهات أنه في السنوات األخيرة بات 
يد، عنوانه أكثر من مئتي ألف صاروخ يوجهها اإليرانيون نحو إسرائيل، وهي موزعة أمامنا تحد جد

على جبهات: غزة ولبنان وسوريا والعراق، وكل ذلك يستهدف أمرا واحدا في إسرائيل اسمه الجبهة 
 الداخلية". 

وتساءل بريك: "من يصدق أن تنظيما صغيرا مثل الجهاد اإلسالمي، بعيدا عن حماس، استطاع 
حداث شلل في نصف الدولة، فماذا لو دخلت حماس على خط المواجهة، وهي التي تحوز صواريخ إ

أثقل وأقوى، وقادرة على إخراس تل أبيب كاملة دون استثناء، تخيلوا مثل هذه الصواريخ يطلقها حزب 
 صاروخ يوميا".  2,000-1,500هللا على إسرائيل، ولديها رؤوس متفجرة، والقدرة على إطالق 

مليون دوالر، ولكن  1.3وختم بالقول إن "منظومة حيتس لمواجهة الصواريخ تكلف المنظومة الواحدة  
من أجل توفير الردود على مئات آالف الصواريخ التي تسقط على إسرائيل فإن المطلوب مليارات 
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السكنية الدوالرات، في حين أن إسرائيل ليس لديها هذه الموازنات الهائلة، ما يجعل كل تجمعاتنا 
مكشوفة أمام الصواريخ، دون توفير ردود لها، نتيجة أننا نمنا عشر سنوات في الحراسة، وعلينا أن 

 نصلي كي ال يقع هذا السيناريو المرعب".
 20/11/2019، "21موقع "عربي 

 

 جنرال إسرائيلي: قرار أمريكا حول المستوطنات ضد مصلحتنا .17
ئيلي إن "القرار األمريكي األخير بشأن المستوطنات قال جنرال إسرا: عدنان أبو عامر -21عربي

 اإلسرائيلية، فضال عن كونه ذا بعد رمزي، لكنه قد يضر بالمصلحة اإلسرائيلية". 
أبيض، في مقاله -وأكد غلعاد شير، عضو الحركة السياسية اإلسرائيلية "وطن" ومستقبل أزرق 

األمريكي هو انقالب على السياسة "، إن "القرار 21بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي
األمريكية منذ عشرات السنين، سواء في اإلدارات الديمقراطية أم الجمهورية، التي قامت على أساس 

 حل الدولتين للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، واالستناد لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة".
رغم مواصلة دونالد ترامب في تغريداته حول الصراع وأشار إلى أنه "من أجل التذكير فقط، فإنه 

الفلسطيني اإلسرائيلي، فإن الواليات المتحدة لن تبقى تحت قيادته إلى األبد، بل إنها فقدت في عهده 
مهمة الوسيط المقبول بعد جملة من السياسات والقرارات التي اتخذها، سواء باالعتراف بالقدس 

 ة األمريكية إليها، دون أخذ موقف متوازن تجاه الفلسطينيين". عاصمة إلسرائيل، أو نقل السفار 
وأوضح أن "ترامب لم يتوقف عند ذلك، بل واصل إعالنه إزاحة كل القضايا األساسية في الصراع 
عن طاولة المفاوضات، وإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتوقيف الدعم 

تلميحات عن موافقة أمريكية على خطوة إسرائيلية باتجاه ضم  المالي للسلطة الفلسطينية، وهناك
متوقع لبعض أجزاء الضفة الغربية، وفي النهاية وصلنا جولة من التصعيد العسكري مع غزة تسببت 

 بإحداث شلل كامل في الدولة". 
وأوضح أن "الضفة الغربية تشهد تعزيز قوات عسكرية إسرائيلية للدفاع عن هذه المستوطنات، 

حماية الطرق العامة التي يسلكونها، حتى أنه في الخليل يبلغ معدل نشر القوات اإلسرائيلية حدا أن و 
 لكل مستوطن جنديا يحميه، وهذا وضع ليس له مثيل في كل العالم". 

وأشار إلى أن "الثمن الذي تدفعه إسرائيل من تركيزها في حماية المستوطنات أن الجيش بات أقل 
هة عسكرية، مع أن محاربة المنظمات الفلسطينية المسلحة ال تتم بفضل تأهيال لخوض مواج

 المستوطنات، بالعكس، وإنما بفضل المعلومات األمنية، والسيطرة العسكرية، وحرية العمل للجيش".
 20/11/2019، "21موقع "عربي 
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 االحتالل يغلق مؤسسات فلسطينية في القدس المحتلة .18

اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس أغلقت سلطات االحتالل س: القد
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل أغلقت مكتب مديرية التربية والتعليم،  المحتلة، لمدة ستة أشهر.

وحظرت ومنعت أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، واعتقلت مدير المركز الصحي العربي 
 ينة القدس المحتلة.في البلدة القديمة من مد

وأضاف أن سلطات االحتالل وضعت قرارا موقعا من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، 
 يقضي بإغالق المؤسسات المذكورة لمدة ستة أشهر.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات االحتالل اعتقلت مدير التربية والتعليم في القدس سمير 
جد الرصاصي في البلدة القديمة واستولت على مفاتيحه، واحتجزت موظفي جبريل، وأغلقت المس

 لعدة ساعات داخل المسجد. اإلسالمية األيتاممدرسة 
وأدانت وزارة التربية والتعليم، اقتحام قوات االحتالل مكتب مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس، 

 شهور.سمير جبريل، وإغالقه لمدة ستة التابع لدائرة األوقاف اإلسالمية، واعتقال مديره 
ألف طالب ويتابع شؤونهم، وأن إغالقه سيترك  100وأشارت الوزارة إلى أن هذا المكتب يخدم حوالي 

 عشرات المدارس وآالف الطلبة دون متابعة.
 20/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وغل في غزةمنازل في جبل المكبر ورام هللا وت 4هدم  .19

هدمت قوات االحتالل منزلين في حي جبل المكبر في القدس الشرقية؛ حيث أغلقت الطرق وكاالت: 
المؤدية إلى موقع الهدم، كما هدمت، منزلين في قرية شقبا شمال غربي رام هللا، وأفادت مصادر 

الجابر المصري،  هدمت منزلين في قرية شقبا، يعودان للمواطن عبد« إسرائيلية»محلية بأن جرافات 
 مشيرًا إلى أن قوات االحتالل احتجزت المواطن المصري هو وشقيقه.

وشنت قوات االحتالل، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 
عدد من الشبان، فيما بلغ عن توغل محدود لجرافات عسكرية احتاللية جنوبي قطاع غزة. وقال 

شبان من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق  10حتالل في بيانه لوسائل اإلعالم جنوده اعتقلوا جيش اال
 لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

 21/11/2019الخليج، الشارقة، 
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 المنازل بالخليل أحدالمستوطنون يستولون على سطح  .20
المستوطنين منزاًل يعود لعائلة غالب طهبوب بعد ظهر اليوم، وبدؤوا  اقتحم عدد من قطعان: الخليل

 مترًا مربعًا. 20بإنشاء غرفة من الصفيح )الزينكو( بمساحة حوالي 
يذكر أن البيت يقع في شارع الشاللة الصغرى ومجاور للبؤرة االستيطانية "الدبويا" وهي منطقة مغلقة 

 فلسطينيين أليها منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.بأوامر عسكرية ويحظر دخول المواطنين ال
وذكر مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان بأن المستوطنين يحاولون جاهدًا االستيالء على 
البيوت الفلسطينية في المنطقة التي فرض جيش االحتالل عليها إغالقا عسكريًا مستغلين حالة عدم 

لتجارية قدرة المواطنين الفلسطينيين الوصول إليها، حيث يقدمون على اقتحام البيوت والمحالت ا
 السبل.ونهب محتوياتها وحتى محاولة السكن فيها ووضع اليد عليها بكل 

 20/11/2019، القدس، القدس
 

 جواز سفر أردني للمصور الفلسطيني معاذ عمارنة استعدادًا لنقله إلى المملكة .21
عمان: قال مصدر رسمي أردني اليوم )األربعاء( إنه تم إصدار جواز سفر أردني مؤقت للصحافي 

لفلسطيني معاذ عمارنة الذي أصيب في عينه بنيران إسرائيلية استعدادًا لنقله للعالج في مستشفيات ا
 المملكة.

دائرة األحوال المدنية والجوازات أصدرت جواز سفر »وقالت وكالة األنباء األردنية الرسمية )بترا( إن 
هات الملكية، وتسهياًل إلجراءات تقديم أردنيًا مؤقتًا للصحافي الفلسطيني معاذ العمارنة تنفيذًا للتوجي

رئيس الوزراء عمر الرزاز »وأضافت أن «. الرعاية الصحية الالزمة وكل ما تتطلبه حالته الصحية
أوعز اليوم إلى وزير الصحة سعد جابر والخدمات الطبية الملكية بسرعة تقديم الرعاية الصحية 

 «.اذ العمارنة في المستشفيات األردنيةالالزمة وكل ما تتطلبه حالة المصور الفلسطيني مع
وبحسب عمارنة، فإن األطباء أخبروه بأن شظية معدنية كبيرة بطول نحو سنتيمترين اخترقت العين 

 واستقرت خلفها على بعد ملليمترات من الدماغ.
جنود االحتالل عرقلوا وصولي إلى موقع »وأشار معاذ الذي يتعاون مع وسائل إعالم عدة إلى أن 

ويعتقد معاذ أن  «.دعوه»حتجاجات الجمعة، لكن أحدهم كان منبطحًا أرضا قال لهم بسخرية اال
 الجندي نفسه هو من أطلق النار باتجاهه.

 20/11/2019، لندن، الشرق األوسط
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 "فلسطينيي أوروبا" يستهجن موقف واشنطن من االستيطان في الضفة .22
زير الخارجية األمريكي مايك يومبيو التي زعم استنكر مؤتمر فلسطينيي أوروبا، تصريحات و : لندن

فيها أّن المستوطنات التي تقيمها سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" على األراضي الفلسطينية ال 
 تتعارض مع القانون الدولي.

وحّذر المؤتمر من خطورة هذا الموقف األمريكي المستهجن الذي يحاول منح شرعية زائفة 
 نون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة عرض الحائط.لالستيطان، ويضرب بالقا

ر، تأتي حلقة  18ورأى المؤتمر أّن تصريحات بومبيو، التي أدلى بها االثنين  نوفمبر/ تشرين اآلخف
جديدة ضمن سلسلة مواقف إدارة دونالد ترمب التي تذهب بعيدًا في مساعيها الرامية لتشجيع 

ر للحقوق والعدالة وانتهاًكا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات االحتالل وشرعنة االستيطان والتنكّ 
 الصلة.

متكاملة في مواجهة التهديدات المتزايدة التي  استراتيجيةوأكد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الحاجة إلى 
صفقة “تحيق بالقضية الفلسطينية مع تعاظم مساعي تصفيتها ومحاوالت تأبيد االحتالل طبقًا ألوهام 

 التي تحاول اإلدارة األمريكية الحالية فرضها بصفة أحادية الجانب.” لقرن ا
 20/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 يدين الموقف األمريكي من المستوطنات في الضفة الغربيةالشريف األزهر  .23
 لغربية.أدان األزهر الشريف، بشدة الموقف األمريكي من المستوطنات في الضفة ا: شينخوا – القاهرة

"اعتداء سافر على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمال لمسلسل الجور على  هواعتبر أن
 حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني".

 2019/11/20، القدس، القدس
 

 نيتها ضم وادي األردن قتل للجهود السلمية "إسرائيل": إعالن األردني وزير الخارجية .24
إعالن "، أيمن الصفدي، إن األردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين ال: قنيفين عبد الهادي -عمان

 ".رئيس وزراء إسرائيل نيته العمل على ضم وادي األردن المحتل هو إعالن قتل كل الجهود السلمية
ال سالم شامل دون زوال االحتالل وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية "أن  مؤكدًا في هذا السياق

 ."والدولة
 2019/11/21، تور، عّمانالدس
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 بمثابة إعالن حرب على األردنحول المستوطنات العرموطي: إعالن "بومبيو" النائب صالح  .25
قال النائب األردني، صالح العرموطي، إن "تصريح وزير الخارجية : عّمان )حبيب أبو محفوظ(

، بمثابة "إعالن حرب األمريكي مايك بومبيو، حول شرعنة المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية
ودعا لعقد جلسٍة طارئة لجامعة الدول العربية،  على األردن وفلسطين معًا من قبل اإلدارة األمريكية".

واتحاد البرلمانيين العرب، وتقديم شكوى في مجلس األمن، ضد قرارات اإلدارة األمريكية بحق القضية 
 الفلسطينية.

 2019/11/20، قدس برس موقع
 

 فيه "سرائيل"إفي َعمان بسبب مشاركة  إلغاء مؤتمر .26
قال مصدر مطلع في وزارة الداخلية االردنية، إّن الوزارة قررت إلغاء : منير عبد الرحمن -عمان

الخميس، على مدار يومين، تحت عنوان "السالم بين ، مؤتمر كان من المقرر عقده في عمان
ان يكون الغاء ، ة ومجابهة التطبيع"محمد العبسي منسق "التحرك لدعم المقاوم رجحو  األديان".

"سيزيد من دائرة الغضب الشعبي االردني ضد  هو ماالمؤتمر تم بسبب المشاركة االسرائيلية و 
إسرائيل، خاصة في ظل تجديد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم غور االردن 

 .السرائيل واستمرار االنتهاكات االسرائيلية ضد المقدسات"
 2019/11/20، القدس، القدس

 
 لصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة اللمصور  جواز سفر أردني .27

أصدرت دائرة االحوال المدنية والجوازات امس جواز سفر اردني للمصور الصحفي : عمان
ما صرح  بحسب. وذلك بطلق ناري على يد جندي إسرائيلي يبص، الذي أالفلسطيني معاذ عمارنة

 فيين ينال البرماوي.نائب نقيب الصح به
 2019/11/21، الدستور، عّمان

 
 حزب هللا لتحشيد دولي لحماية "إسرائيل" من األمريكي حراك في الكونغرس .28

 240كي رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وّقعها يوّجه الكونغرس األمر 
، "إسرائيل"ها على بذل جهد دولي للدفاع عن مشرعًا مفن الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يحّثونه في

 "إسرائيل"، وقيادة الجهود الدولية للحّد من قدرات حزب هللا، وتجّنب الصراع مع 1701تطبيق القرار و 
األسماء "إلى أن  ،الكونغرس "جهود"النائبة الديموقراطية، إيلين لوريا، التي قادت  شارتأو مستقباًل. 
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الدعم القوي مفن جانب الحزبين لحماية حليفتنا إسرائيل مفن حزب هللا الواردة في الرسالة، ُتظهر 
 ."واألنشطة السامة إليران

 2019/11/21، االخبار، بيروت
 

 اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث قرار واشنطن بشأن المستوطنات  .29
توى وزراء الخارجية جامعة الدول العربية عقد اجتماعا غير عادي على مس: قررت )بترا( -عمان

بناًء على طلب دولة فلسطين لبحث التطور الخطير لموقف اإلدارة  العرب يوم االثنين المقبل،
 كية بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني.ياألمر 

 2019/11/20، الدستور، عّمان
 

 كية بشأن المستوطنات اإلسرائيليةيالسعودية ترفض التصريحات األمر  .30
كية بشأن يالسعودية، التصريحات األمر  رفضمصدر مسؤول بوزارة الخارجية  أكدالرياض: 

 ."عقبة أمام تحقيق السالم"المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها 
 2019/11/20، الشرق األوسط، لندن

 
 وفد طبي إسرائيلي ستضافةال همسخطناشطون قطريون يعبرون عن  .31

واسعا تجاه استضافة وفد طبي إسرائيلي في الدوحة، خالل األيام  أبدى ناشطون قطريون، سخطاً 
االحتالل بحق  هاي يمارستال ظل الجرائمأمر مستفز ألي مواطن قطري، في واعتبروا أنه  الماضية.

 الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
 2019/11/20، "20موقع "عربي 

 
 ويفشل في إدانة الموقف األمريكي مجلس األمن يرفض األنشطة االستيطانية بالضفة .32

في استصدار بيان يستنكر الموقف األمريكي الجديد الذي اعتبر الدولي فشل مجلس األمن : نيويورك
على أن االستيطان شدد  بيان الدول العشر المنتخبة بالمجلس لكن قانونية. اإلسرائيلية المستوطنات

منسق األمم المتحدة الخاص لعملية  حذرنبه، من جاو  يخالف القانون الدولي، بشكل ال لبس فيه.
، من "المخاطر الجمة المحدقة المجلس السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، خالل جلسة

 بتحقيق السالم في الشرق األوسط".
 2019/11/21، قدس برس موقع
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 حل الدولتين: المستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية وتقوض في مجلس األمن دول أوروبيةخمس  .33

أّكد سفراء كل من بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا لألمم المتحدة في : نيويورك ــ ابتسام عازم
نيويورك، وأعضاء مجلس األمن في دورته الحالية، أن األنشطة االستيطانية "غير شرعية وتشكل 

 ف دول االتحاد األوروبي.  موقهذا هو أن على  همبيان باسموأكد  انتهاكًا للقانون الدولي".
 2019/11/20، العربي الجديد، لندن

 
 لوكسمبورج تدعو االتحاد األوروبي لالعتراف بدولة فلسطين .34

قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، إن على االتحاد األوروبي االعتراف بدولة : برلين
ها للمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة كية عن دعميعلى إعالن الواليات المتحدة االمر  فلسطينية، رداً 

، لكنه إجراء يستهدف "إسرائيل"ليس المقصود منه مناهضة موضحًا أن هذا االعتراف  المحتلة.
 تمهيد الطريق لحل الدولتين.

 2019/11/21، الحياة الجديدة، رام هللا
 

  "إسرائيل" ةحاسبمل تدعو المجتمع الدولي وروبيفي البرلمان األ نائبة  .35
انتقدت العضو بالبرلمان األوروبي جينا ، بموقع ميدل إيست آي: في مقال لها، يست آيميدل إ

داودينغ تحرك الواليات المتحدة لشرعنة المستوطنات اإلسرائيلية، واعتبرت هذ التحول في السياسة 
وذكرت أنه ال يوجد مسار  كية تهديدا ألي فرصة للتوصل إلى حل سلمي مع الفلسطينيين.ياألمر 

ومستقيم لمجرد البدء في رسم خريطة لعملية سالم موثوقة وأن المجتمع الدولي ال يمكنه  واضح
االستمرار في غض الطرف عن االحتالل غير القانوني وغير اإلنساني المتفاقم في الضفة الغربية 

قد حان  هوختمت مقالها بأن والحصار المفروض على غزة، واعتبرت ذلك عقبة دائمة أمام السالم.
 بدال من تشجيعها أكثر على الفوضى. "إسرائيل"وقت لكي يحاسب المجتمع الدولي ال

 2019/11/21، الجزيرة نت، الدوحة
 

  من اإلنجيليين يوثق عالقة ترمب بقاعدته االنتخابيةاإلسرائيلية المستوطنات  شرعنة .36
، "شرعية"لغربية كي دونالد ترمب باعتبار المستوطنات في الضفة ايقوبل قرار إدارة الرئيس األمر 

بإشادة من اإلنجيليين في الواليات المتحدة، والذين يشكلون جزءًا مهمًا من قاعدة ترمب االنتخابية، 
متحف أصدقاء "وقال مايك إيفانز مؤسس جماعة  أمس. "رويترز"بحسب ما جاء في تقرير لوكالة 
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لة لحث إدارة ترمب على إلى القيام بحم إن اإلنجيليين لم يشعروا بالحاجة" في القدس "صهيون 
، وهي إحدى القضايا الجوهرية في صراع الشرق األوسط، على "خطوتها المتعلقة بالمستوطنات

ونقلت شبكة البث المسيحية عن  عكس حملتهم الدؤوب لتهيئة األجواء للخطوات المتصلة بالقدس.
قوله إن إدارة ترمب جاك غراهام راعي كنيسة بريستونوود المعمدانية في بالنو بوالية تكساس، 

 ."أوضحت مرة أخرى سبب تأييد المسيحيين اإلنجيليين الراسخ لها"
 2019/11/21، الشرق األوسط، لندن

 
 لضم كافة األراضي الفلسطينية  "إسرائيلـ"ضوء أخضر لإعالن بومبيو موقع ميدل إيست آي:  .37

األميركي ريتشارد لصحفي ، لوصف مقال بموقع ميدل إيست آي البريطاني: وكاالت –الدوحة 
في  سرائيليةالمستوطنات اإلمايك بومبيو حول شرعنة كي يإعالن وزير الخارجية األمر  ،سيلفرشتاين

موضحًا  كل األراضي الفلسطينية. "إسرائيل"الضفة الغربية بأنه "مفاجأة مذهلة" تمهد الطريق لضم 
ليسا  غزة أن الضفة وقطاع، لقانون الفرضية األساسية التي يستند إليها بومبيو في مزاعمه بشأن اأن 

ي محتلة بل أراض إسرائيلية، وإال لما كان للمحاكم اإلسرائيلية والية  مناطق ذات سيادة أو حتى أراضف
 قضائية عليها.

 2019/11/20، الشرق، الدوحة
 

 مالدينوف: غزة بحاجة لحل سياسي ونريد انتخابات فلسطينية .38
اص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، إن قال منسق األمم المتحدة الخ :نيويورك

وثمن في إحاطة له خالل جلسة مجلس  غزة بحاجة إلى حل سياسي، وال يمكن للقتال أن يستمر.
 مساء األربعاء، دور مصر في إعادة الهدوء إلى قطاع غزة، موضًحا أنها بذلت جهداً  ،األمن الدولي

مم المتحدة "تطالب بانتخابات في كامل األراضي الفلسطينية في وذكر أن األ بهذا الشأن. كبيراً 
 الضفة وغزة والقدس"، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي بشأن عقد االنتخابات.

 2019/11/20، قدس برس موقع
 

 الفلسطينية ويرفض قرار وسم منتجات المستوطنات وقف دعم مالي للسلطةي يهولندالبرلمان ال .39
زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم، أن البرلمان الهولندي قرر أمس وقف الدعم : م هللارا

الذي تقدمه الحكومة في البالد إلى السلطة ، المباشر المقدر بنحو مليون ونصف المليون يورو شهرياً 
لدعم يتم تحويل تلك األموال على أن  الفلسطينية بسبب دفع مخصصات أسر الشهداء واألسرى.
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من الطائفة المسيحية  "إسرائيلـ"ولفتت إلى أن القرار اتخذ بضغوط من مؤيدين ل مشاريع محددة.
وغيرها، خاصًة بعد مداوالت جرت داخل البرلمان لتمرير قانون يمنع تمييز منتجات المستوطنات 

 وفًقا لقرار المحكمة األوروبية.
 2019/11/21، وكالة سما اإلخبارية

 
 يل المفتوحةغزة وحرب إسرائ .40

 عادل سليمان
شهيدًا، وأكثر من مائة جريح، ضحايا أحدث عملية عسكرية للعدو اإلسرائيلي ضد قطاع  34سقط 

غزة، وأطلق عليها اسم "الحزام األسود" واستغرقت يومين. بدأت باستهداف أحد أبرز قادة سرايا 
المقاومة الفلسطينية في قطاع القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، ثاني أكبر حركات 

غزة، بهاء أبو العطا، والذي تم ضرب مسكنه بقذيفة دقيقة التوجيه، أودت به وبزوجته، وأصابت 
أفراد أسرته بإصابات بالغة. وأعقب ذلك توجيه ضربات جوية موجهة شملت أهدافًا عديدة في قطاع 

تدمير مباٍن ومنشآت ومرافق عديدة،  غزة، وأدت إلى تلك الخسائر الفادحة في األرواح، إضافة إلى
بدعوى أنها تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي، المتهمة بإطالق الصواريخ ضد مستوطنات العدو 

 اإلسرائيلي في محيط غزة في الفترة األخيرة. 
على الجانب اآلخر، جاء رد المقاومة الفلسطينية معّبرًا عن وحدة فصائل المقاومة، عبر مركز 

مشترك لحركات المقاومة المسلحة، والذي أعلن عن تصّدي كل فصائل المقاومة للعدوان، العمليات ال
ومشاركتها في الرد السريع بإطالق مجموعات من القذائف الصاروخية على األهداف اإلسرائيلية، 
سواء مستوطنات محيط غزة، أو في العمق اإلسرائيلي، والتي وصلت حتى مشارف تل أبيب، وأثارت 

الهلع والذعر في أوساط المجتمع الصهيوني. وانتهت الجولة بالسيناريوهات نفسها في  حالة من
الجوالت السابقة، وساطات عربية، في األغلب تقودها مصر، بحكم عالقتها بالطرفين الفلسطيني 
واإلسرائيلي، باالتفاق على "تهدئة"، ما يوجب توّقف العدو اإلسرائيلي عن استهداف قطاع غزة 

اته العسكرية، وتوقف المقاومة الفلسطينية في القطاع عن إطالق صواريخها ومقذوفاتها ضد باعتداء
األهداف الصهيونية، سواء في محيط غزة أو في العمق اإلسرائيلي، وذلك مؤقتا، وفي إطار ترتيبات 

ادعاء عسكرية بحتة، وهو األمر الذي تكرر كثيرًا قبل ذلك، وكاد أن يتحول إلى أمر روتيني، يبدأ ب
إسرائيلي بأن هناك تهديدًا لألمن اإلسرائيلي جراء إطالق صواريخ من داخل قطاع غزة، أو إقامة 
منشآت عسكرية تمثل خطورة، ثم يعقب ذلك استهداف قيادات بارزة من المقاومة الفلسطينية بعمليات 

دفع المقاومة، اغتيال، أو استهداف مواقع ومرافق مهمة ومعسكرات تعود إلى المقاومة، وهو ما ي
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بطبيعة الحال، إلى الرد. ويسقط عشرات الشهداء والجرحى، وأحيانًا مئات، ثم تأتي الوساطات، 
 وينتهي األمر بإقرار ما تسمى "التهدئة".

ال تكاد جولة تنتهي حتى تبدأ أخرى، يسقط فيها شهداء جدد وجرحى ومصابون، من الرجال والشباب 
الجوالت، شهدت المقاومة الفلسطينية تطورًا هائاًل في الوسائل  والنساء واألطفال. وعلى مدى تلك

واألدوات وأساليب القتال، وامتلكت، في حاالٍت كثيرة، اليد الطولى على االحتالل. لمحاولة للفهم، 
 -علينا البحث عن إجاباٍت على أسئلة شديدة األهمية. أولها: هل تم اختزال الصراع "العربي 

إسرائيلي"، ثم إلى مشكلة فلسطينية؟ ثم أخيرًا إلى مشكلة غزة، أو  -ع "فلسطيني اإلسرائيلي" إلى صرا 
المقاومة الفلسطينية في غزة، والعدو اإلسرائيلي؟ وهكذا يصبح حل تلك المشكلة يكمن في التوصل 
، إلى مجرد "تهدئة" بين حركات المقاومة الفلسطينية والعدو اإلسرائيلي واحتالله كل فلسطين التاريخية

من البحر إلى النهر، وحصاره قطاع غزة، وتصبح "التهدئة" البديل لتحرير األرض والمقدسات 
 والحفاظ على العرض والمقدرات.

السؤال الثاني، واألكثر أهمية: لماذا غزة بالتحديد التي أصبحت عنوان القضية؟ لإلجابة علينا العودة 
على هزيمة الخامس من يونيو/ حزيران  ، وكان قد مضى1987ديسمبر/ كانون األول  8إلى يوم 

أكثر من عشرين عامًا. اعتقد العدو اإلسرائيلي خاللها أنه قد أحكم قبضته على كامل التراب 
، وما انتهت إليه من 1973الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خصوصا بعد حرب 

وقياداتها في تونس، في تلك  معاهدة سالم مع مصر، ومع وجود منظمة التحرير الفلسطينية
الظروف، تشتعل في غزة انتفاضة شعبية عارمة، عقب حادث دهس سائق إسرائيلي مواطنا فلسطينيا 

، وسرعان ما تتطور حركة االحتجاجات 1948عند معبر إيريز الذي يربط غزة بفلسطين المحتلة 
ديسمبر،  11اس( بيانًا يوم الشعبية إلى انتفاضة شاملة. وأصدرت حركة المقاومة اإلسالمية )حم

ذكر ألول مرة مصطلح "انتفاضة" الشعب الفلسطيني. وكان سالح الفلسطينيين في ذلك الوقت مجّرد 
قطع الحجارة. وشارك في االنتفاضة الكبار والصغار، وأطلق عليها انتفاضة الحجارة، وعلى أطفالها 

وواجهها العدو اإلسرائيلي بكل العنف. أطفال الحجارة. وقد تطورت بسرعة، وشملت الضفة الغربية، 
قتيال. واستمرت  160وتعدى عدد شهدائها قرابة ألفي شهيد، بينما خسر العدو اإلسرائيلي أكثر من 

، بعد توقيع اتفاقية 1993، ثم توقفت في 1991االنتفاضة، حتى هدأت بعض الشيء في العام 
ة. ويرى بعضهم أنها كانت فخًا، وقعت فيه أوسلو، والتي ذهبت إليها إسرائيل حتى ُتنهى االنتفاض

 منظمة التحرير، خصوصا بعد ما آلت إليه أحوال القضية الفلسطينية في ظل اتفاقية أوسلو.
، والعدو 1987منذ أطلقت غزة شرارة المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي من الداخل، في العام 

زل القطاع تمامًا عن القضية الفلسطينية، اإلسرائيلي يضع غزة محط اهتمامه البالغ، ويسعى إلى ع



 
 
 
 

 

 25 ص             5091 العدد:             11/21/2019 خميسلا التاريخ: 

                                    

ماديًا ومعنويًا، واعتبارها قضية قائمة بذاتها. وظهر ذلك جليًا في أعقاب "أوسلو"، بداية من اتفاق 
"غزة أريحا أواًل"، ثم تدمير مؤسسات رئاسة السلطة الفلسطينية ومرافقها في غزة، خالل االنتفاضة 

، ثم قرار رئيس حكومة االحتالل في حينه، شارون، 2000م الثانية، انتفاضة األقصى، في العا
، وتنفيذ االنسحاب في العام التالي. ثم تتابعت األحداث بشكل 2005االنسحاب من غزة في العام 

، وتحولت غزة إلى 2007دراماتيكي، وانتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع تمامًا، في العام 
سرائيل عليها الحصار، ثم بدأت إسرائيل مخطط تحويل حربها معقل المقاومة الفلسطينية، وفرضت إ

، 2014، ثم حرب العام 2012، فحرب العام 2008المفتوحة إلى قطاع غزة، بدءًا من حرب العام 
وهي الحروب الرئيسية التي استهدفت القطاع، في محاولة إسرائيلية لتكريس فكرة أن الصراع انحصر 

، ال تتوقف إسرائيل عن عملياتها العسكرية المحدودة والمتتابعة، بين غزة وإسرائيل. ولتأكيد ذلك
 بمبّررات متعددة، ضد غزة وأهلها الفلسطينيين، وجاءت أخيرا عملية "الحزام األسود".

السؤال المطروح على الشعب الفلسطيني، ومقاومته المسلحة في قطاع غزة، ومقاومته الصامدة في 
حد صفوفكم، وتعود ُلحمتكم، لتقولوا للعالم إنكم شعب واحد، الضفة الغربية والقدس: متى ستتو 

وأصحاب قضية واحدة، هي القضية الفلسطينية؟ ويبقى، أيضًا، على الشعوب العربية أن تتنبه جيدًا 
اإلسرائيلي قد انتهى، وأن القضية  -للفخ الذى ينصبه العدو اإلسرائيلي أن الصراع العربى 

بعد تهويد القدس، وبعد فرض السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة الفلسطينية لم يعد لها وجود 
الغربية، ثم على الضفة الغربية كلها باعتبارها "يهودا والسامرة"، وأنها أرض توراتية، وعلى هضبة 

 الجوالن السورية.
نها ليست القضية الفلسطينية فقط قضية غزة، وال مشكلة السكان في الضفة الغربية والقدس، ولك

 قضية وجود لألمة العربية شعوبًا وهوية، فإذا ضاعت، حتما ستضيع األمة.
 21/11/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 الوداعة الفلسطينية أمام الشراسة األمريكية .41

 د. عبد الستار قاسم
م ال تتوقف إدارة ترامب األمريكية عن االستهتار بالشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية. منذ أن تسل

منصبه، وترامب يؤكد المرة تلو األخرى عداءه للشعب الفلسطيني ولألمتين العربية واإلسالمية، 
ويمعن بإهانة وإذالل كل من يحاول رفع رأسه في المنطقة. وهو دائما يتصرف بعنجهية وال يقيم وزنا 

ة القدس واعترف لآلخرين الذين يلحق بهم أذى جراء سياساته. بدأ بالنسبة للقضية الفلسطينية بمسأل
بالمدينة عاصمة للصهاينة ونقل سفارته إليها، ثم انتقل إلى منظمة التحرير الفلسطينية وقرر إلحاق 
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العقاب بها، وقرر تقليص األموال التي كانت تقدمها أمريكا للسلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية، ثم 
الفلسطينيين. واآلن يقول إن بهدف تصفيتها كمؤسسة ترعى شؤون الالجئين  باألونروااشتغل 

 ال يخالف القانون الدولي. 67االستيطان في األرض المحتلة/
سبق لترامب أن قال إنهم )ضمير غائب لم يتضح المقصود به( حذروه من نقل السفارة إلى القدس 

لم  ألن ذلك سيؤدي إلى هبة فلسطينية وإلى إخالل بكل المعايير العسكرية واألمنية في المنطقة، لكنه
ير أي شيء من هذا بعدما نقل السفارة إلى القدس. وذات الشيء حصل عندما اعترف بالجوالن 

 مؤتمرها قطعأرضا تابعة للكيان الصهيوني. هو لم يجد من يتحداه، والدول العربية التي قررت في 
مامه ترامب وجد المسرح أ أنالعالقات مع كل دولة تنقل سفارتها إلى القدس لم تصنع شيئا. أي 

 مفتوحا وبإمكانه أن يلعب كيفما يشاء بما أنه هو الالعب الوحيد.
وبالنسبة للجانب الفلسطيني، اكتفى ببعض التصريحات التي ال تخرج عن كونها جعجعة سياسية أو 
لغو سياسي ال معنى له وال قيمة. اكتفت السلطة ومنظمة التحرير بتصريحات سياسية تحذر من 

السالم، وانهيار فكرة حل الدولتين. وانتهى األمر هناك دون صياغة أي  انهيار ما يسمى بعملية
خطة أو برنامج أو رؤية لمواجهة السياسات األمريكية. وكان واضحا أن الذين يطلقون التصريحات 

 الجعاجية يكترثون بمصالحهم الشخصية دون مصالح الشعب الفلسطيني.
مخالفة لما يسمى بالشرعية الدولية، سمعت أمين  واآلن، بعد اعتبار المستوطنات الصهيونية غير

عام منظمة التحرير الفلسطينية والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية غير الشرعية، ولم أجد في 
تصريحاتهما سوى ذات الجعجعة الفارغة التي ال تسمن وال تغني من جوع، وال تقدم أي خطة للشعب 

ألمريكية. وتصريحاتهما تعني من الناحية العملية أن الفلسطيني ليتبناها في مواجهة القرارات ا
الفلسطينيين ال يملكون حوال أو قوة لعمل أي شيء مفيد يمكن أن يزعج الصهاينة واألمريكيين، وأن 

 بإمكان أمريكا والصهاينة أن يصنعوا ما يرونه مناسبا لهم ضد الشعب الفلسطيني.
هة واقع مرير تمر به القضية الفلسطينية؟  الواقع هناك من يسأل: ماذا بإمكاننا أن نعمل في مواج

مرير والممرات صعبة االجتياز، واألعباء هائلة، لكن علينا أن نحاسب أوال من أوصلنا إلى هذا 
الدرك األسفل وما زال يصر على طريقته الفاشلة في استعادة حقوق فلسطينية. ال يجوز أن يبقى 

لشخصية لمائة من عتاولة أو عتلي الفساد. وكل هذه الشعب أسير الغباء السياسي والمصالح ا
الوداعة الفلسطينية أمام االعتداءات األمريكية المتكررة ال تفيد الشعب شيئا، وال تستدر عطف 
األمريكيين أو تعاطفهم، وكلما زادت وداعتنا ارتفع منسوب استهتارهم بنا. عبر السنوات، كل 

اب العطف الغربي واألمريكي بالتحديد لم تزدنا إال ذال وهوانا محاوالت المسؤولين الفلسطينيين الستقط
 واستضعافا، وعلينا أن ندرك أن الوداعة ليست إال تسهيال الستشراس األعداء.
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ونعيد مطلوب منا أن نخرج من االتفاقيات مع الكيان الصهيوني ونلغي اعترافنا بالكيان الصهيوني 
ختلف نواحي الحياة. حتى اآلن، نحن نعيش في فراغ، وال توجد أوراقنا وأولوياتنا الوطنية من م ترتيب

لدينا خطط وطنية اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية نعمل على إنجازها. ما لدينا 
ال يتعدى بعض التصريحات السياسية واإلعالمية الجوفاء التي ال توحد الكلمة وال تقيم مجتمعا 

 ن أن يتحدى االحتالل.فلسطينيا متماسكا يمك
ومطلوب أيضا منا الخروج من الكواليس الدولية. دخلت منظمة التحرير الكواليس الدولية وهي ليست 
أهال للعب داخلها.  يتطلب اللعب داخل هذه الكواليس مقومات من القوة والتنظيم والكفاءة لكي 

ع بعض األكاديميين الفلسطينيين تتحقق نتائج إيجابية، والمنظمة لم تكن تملك تلك المقومات. اقن
الذين كانوا يعيشون في الواليات المتحدة المنظمة بالدخول في ساحة النشاط الديبلوماسي الدولي لما 
توهموه أنه فائدة للفلسطينيين، فغرقنا في أوحال ورطتنا وطنيا بالمزيد. الكواليس الدولية عصابات 

اع الحقوق، ونحن لم نكن نستند إلى عصابة يمكن أن تملك ما يكفي من القوة إلثبات الوجود وانتز 
 تحمل همنا، ولم نجد إال التعاطف اللفظي الذي ال يجدي.

اللعب من خارج الكواليس الدولية أجدى وأنفع من اللعب داخلها. على األقل هناك فسحة أوسع من 
خرين، وال تلتزم بما الحرية أن تلعب بعيدا عن كواليس األمم، ومن األجدى أن تبقى غامضا أمام اآل

يلتزمون به. ووجودنا داخل الكواليس الدولية يعني أننا نلتزم بمعاييرهم، ومعاييرهم ال تناسبنا كشعب 
يبحث عن حقوق مغتصبة. الكواليس هي ساحة األقوياء، وعندما نصبح أقوياء نفكر في دخول 

 ساحات األقوياء الذين ال يقيمون للضعفاء وزنا.
ة، لكنها طريق أقصر من الطريق الذي نسير فيه اآلن، وبالتأكيد نستطيع تحقيق مهمتنا ليست سهل

 نتائج بدل الدوران في حلقة من الذل والهوان المتصاعدين.
 20/11/2019رأي اليوم، لندن، 

 
 الجهاد! "ترويض"حماس.. و "اختبار" .42

 عوني صادق
ن فصائل المقاومة، تحمل وحده العدوان األخير على غزة كان مختلفًا. استهدف فصياًل واحدًا م

مسؤولية التصدي له. استمر العدوان ثمان وأربعين ساعة، وتم االتفاق على وقف إطالق النار، لكن 
جرائم حرب! كان الدافع للعدوان ومحركه « اإلسرائيلي»خسائره كانت كبيرة، وارتكب فيه الجيش 

لثة، لكنه كان له، في الوقت نفسه، هدفان يتعلق بمصير بنيامين نتنياهو واالنتخابات الثا« شخصياً »



 
 
 
 

 

 28 ص             5091 العدد:             11/21/2019 خميسلا التاريخ: 

                                    

متمرد »)الجهاد( كفصيل « ترويض»، و«تسوية»جدية )حماس( وسعيها إلى « اختبار»آخران: 
 «!ومشاغب

(، بقلم عاموس جلبواع، طرح الكاتب هذا السؤال: 2019/11/14 -في مقال نشرته صحيفة )معاريف 
ي سياستها؟ وبداًل من اإلجابة عن السؤال، قال: إنه في قطاع غزة، وما ه« إسرائيل»ما الذي تريده 
ال بد من رؤية ما تريده )حماس(. ومن أجل ذلك عاد إلى خطاب كان ألقاه « إسرائيل»لفهم ما تريده 

واعتبره يلخص ما تريده )حماس( ويعكس أهدافها وتوجهاتها  2019/11/4يحيى السنوار بتاريخ 
أواًل، حماس ترى نفسها مسؤولة عن السكان في »التالية:  الحالية. وخلص جلبواع إلى النتيجة

القطاع. ثانيًا، التسوية اآلن على رأس اهتماماتها، وكسر الحصار هو األفضلية العليا، إلى جانب 
استمرار التعاظم العسكري. ثالثًا، يقول السنوار: شعبنا تجلد كثيرًا على الحصار، ولم يعد يمكنه أن 

يوجد طريقان لحل مشكلة الحصار: إما أن »لى أن )حماس( تريد وترى أنه: ويصل إ«! يتجلد أكثر
نوافق على تقديم تنازالت استراتيجية في المسألة الفلسطينية، وإما نحدث تغيرًا في ميزان القوى مع 

 «!ونجبرها على كسر الحصار. ولن نقدم تنازالت استراتيجية« إسرائيل»
م تشارك )حماس( عمليًا في الرد عليه، فيما بدا وكأنه تجاوب عودة إلى معطيات العدوان األخير، ل

الموجهة لها بمضمون واضح: إن لم تشاركوا في القتال، لن « اإلسرائيلي»مع رسائل الجيش 
، أو بقرار ذاتي حتى ال «اإلسرائيلي»نهاجمكم! وسواء كان هذا الموقف تجاوبًا مع رسائل الجيش 

، فالنتيجة واحدة وهي «تفاهمات»واسعة تهدم كل ما سبق من  تتحول المعركة المحدودة إلى حرب
في االختبار! لكن قصر المدة التي استغرقها العدوان، لعب دورًا مهمًا في « نجحت»أن )حماس( 
، واألرجح أنه لو امتدت أيام االشتباك لربما وجدت )حماس( نفسها مضطرة «النجاح»تحقيق هذا 

مات خطيرة من حاضنتها الشعبية. وحتى موافقة الجانب للمشاركة فيه حتى ال تواجه اتها
السريع على وقف إطالق النار، يدل بدوره على أن توسيع مساحة االشتباك كانت غير « اإلسرائيلي»

مطلوبة حتى ال تجبر )حماس( على االنضمام لـ)الجهاد( في مواجهة العدوان، وحتى ال تنزلق 
لجهاد(، فإن لعبة دق األسافين بينها وبين )حماس( يمكن أن األطراف إلى حرب واسعة. وبالنسبة لـ)ا

« االستفراد»فال يبدو أنها نجحت، رغم أن « الترويض»تكون نجحت جزئيًا ومؤقتًا. أما مسألة 
 ثابتة.« إسرائيلية»باألطراف الفلسطينية سياسة 

، مشيرًا إلى أنهم منذ «حقق كل أهدافه»، كعادته نتنياهو، اعتبر أن العدوان «اإلسرائيلي»في الجانب 
لتركز على « اإلسرائيلية»البداية هم لم يرغبوا في التصعيد! وعليه، جاء عدد من مقاالت الصحف 

أنه أصبح اآلن من المناسب، وربما من الضروري، أال يفوت السياسيون الفرصة التي أتاحها 
مشكلة غزة! لكن الحقيقة ل« التسوية السياسية»السريع الستئناف البحث مع )حماس( عن « النصر»
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ال تبحث عن تسوية سياسية تترك سالح المقاومة « إسرائيل»التي باتت معروفة للجميع، هي أن 
التنازالت »بل وكذلك )الجهاد(. إنها تبحث عن « تعاظم حماس العسكري »سالمًا، وتفتح الباب ل

تسوية »أو « هدنة»إلى التي قال السنوار إنهم لن يقدموها حتى لو تم التوصل « االستراتيجية
واألسئلة تبقى بعد ذلك فلسطينية: إلى أين تؤدي سياسة العدوان المتكرر من جانب «! مؤقتة

من جانب المقاومة؟ أي إلى أين توصل سياسة البحث « الرد دفاعًا عن النفس»وسياسة « إسرائيل»
ري في ميزان القوى مع التغير الجوه»عن التسوية المشروع الوطني الفلسطيني؟ ومتى وكيف يتحقق 

 ؟!«إسرائيل
 21/11/2019، الخليج، الشارقة

 
 2020مفعول اإلعالن األميركي حول قانونية المستوطنات سينفد في العام  .43

 ران ادليست
في هضبة الجوالن، جاء وزير الخارجية، مايك بومبيو، « رمات ترامب»بعد أن أعلن نتنياهو إقامة 

جانب باقي المستوطنات في الضفة، والقدس موحدة بالطبع برعاية فمنح الهضبة مكانة قانونية إلى 
 جاريد وايفانكا. ماذا بعد؟ ترامب سيبني الهيكل والمكسيك ستموله؟

كل المشبوهين الفوريين في اليمين وفي اليسار خرجوا بإعالنات التأييد والمعارضة العادية، ويجدر 
بقانونية المستوطنات ال يختلف عن « االعتراف»اإليضاح على الفور بأن تصريح بومبيو هو هراء. 

التي يوجد « القرارات»باقي  أوبأن المكسيك ستمول بناء السور بينها وبين الواليات المتحدة « القرار»
. ليس لها جميعها أساس، ولكن يوجد لها جمهور، بالضبط مثلما يوجد 2020لها موعد نفاد مفعول: 

كذبة لترامب  ألف 13نحو « واشنطن بوست»يلفظها. أحصت  لنتنياهو جمهور يأكل الطبخات التي
بعناية منذ انتخب، بما فيها التبجحات، التحريضات، واإلهانات. ووتيرة التوريد التي سجلت، مؤخرًا، 
هي كذبة كل ساعتين، واذهب لتستوفي وتيرة الكذبة التي تلي الكذبة لنتنياهو. فال تنتهي من 

 استفزازا منها. أكثرتان السخرية بواحدة حتى تقفز اثن
في الموضوع الهامشي ذاته فيما يخص قانونية المستوطنات أوضح بومبيو بانه ال تغيير من ناحية 

سنبقي مكانة الضفة الغربية للبحث بين اإلسرائيليين »الواليات المتحدة في مكانة الضفة الغربية: 
 بقي هاتين القبيلتين تواصالن النزيف.والمقصود هو ن« نبقي للبحث»وقال بومبيو: «. والفلسطينيين

لقيت لنتنياهو، تتدحرج إدارة ترامب في سفح تلة الكابيتول نحو التحطم في أفضال عن العظمة التي 
العزل في الكونغرس، ما  إجراءاتالوضع الذي بين الجنود والفوضى. كل شخص عاقل ونزيه، يتابع 

ارة. ترامب، أغلب الظن، لن يعزل ألن مجلس كان يريد أن يتلقى تأكيدا ألي شيء من هذه اإلد
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الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، ورفاقه مهددون من مؤيدي ترامب في مطارحهم، ولكن انتصارات 
 المرشحين الديمقراطيين في واليات جمهورية أساسية تشير إلى قرب النهاية.

ه نتنياهو مثلما يعنيه مستشاروه ترامب نفسه يهتم كالمعتاد بنفسه، وهو في ذروة معركة البقاء. ويعني
يديعوت احرونوت( »الذين يذهبون إلى السجن الواحد تلو اآلخر. وحسب تقرير )ايتمار آيخنر في 

من نتنياهو ويتحدث  األملمحافل أميركية تحدثت مع الرئيس األميركي تشهد على أنه خائب »فإن 
الحرس الثوري كمنظمة ارهابية، القدس، وأعلن عن  أعطاهوالسبب: بعد أن «. عنه بشكل سلبي

 «.أشهرخطة القرن عالقة منذ »وأطلق ترهات مثل الحلف الدفاعي، يشكو األميركيون من أن 
، «نتنياهو خدع ترامب» إنلتذكيرنا، قال وزير الخارجية السابق ريكس تلرسون قبل نحو شهر، 

أخرى، بما فيها الجهة وليس ثمة مثل غضب المخادع الذي ينجح مخادع آخر في خداعه. من جهة 
 أنالماضي  األسبوع أعلنتاألخرى من المحيط، فإن محكمة العدل العليا في االتحاد االوروبي 

«. في المستوطنات أنتجتتوسم بوضوح بانها  أنالمنتجات اإلسرائيلية من الضفة الغربية يجب »
لن يكتب إسرائيل بل البضائع  إنتاجفي الشارة التي تحدد مكان »وجاء في قرار المحكمة انه 

، وان غياب مثل هذا الوسم يضلل المستهلكين. التضليل هو اسم لعبة «المستوطنات اإلسرائيلية
 فتى البوستر. باإلجماعالمستوطنات منذ قيامها. نتنياهو هو 
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 ليكس فيشمانأ
وحدهم، مواطنو إسرائيل يتفاجؤون في كل مرة، مجددًا، حين ُتطلق صواريخ من سورية. فنار كهذه 
هي بشكل عام نتيجة حدث أو أحداث وقعت قبل ذلك في الخفاء: أحد ما قتل أحدا ما، أو فجر شيئا 

م اللعبة. وعليه، فمن ما. من تلقى ضربة يبحث عن الثأر، ومن ضرب يستعد للرد. هذا هو اس
نفترض بأنهم في الجيش كانوا متفاجئين أقل باألحداث، أول من أمس، فجرًا. فمقاتلو  أنالمسموح لنا 

، الذين اعترضوا أربعة صواريخ أطلقت نحو الجوالن في سماء سورية، لم يكونوا «القبة الحديدية»
وية. فقد تعلمت إسرائيل درسًا في نائمين. كما أنهم لم يكونوا هناك، على ما يبدو في رحلة سن

األشهر األخيرة. من أجل محاولة الوصول إلى إنجازات متواصلة من األفضل اإلكثار من الصمت. 
 –والتقليل من التبجح. ومع ذلك، فالصمت ال يدل على الهدوء. من خلف الكواليس تقع كل الوقت 
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ث توجد إمكانية أن ننهض ذات أحداث من شأنها أن تخرج عن نطاق السيطرة، حي –بل وستقع 
 صباح فنكتشف جبهة مشتعلة. الجيش، اغلب الظن، سيكون متفاجئًا أقل؛ ألنه يعرف أيضا لماذا.

عن العودة إلى الحياة الطبيعية فور اعتراض الصواريخ، صباح أول  أعلن األمنجهاز  أنحقيقة  إن
يران مصلحة في فتح جبهة ترمز إلى انه في إسرائيل يقدرون بان ليس إل أن، يمكن أمسمن 

عسكرية واسعة وباهظة الثمن، بالمقدرات وبالقوى البشرية، مع إسرائيل. فإيران غارقة اليوم في 
في سلم  األولوفي لبنان. إسرائيل ال تقف في المكان  في العراق: في البيت، األزماتسلسلة من 

م بالحفاظ على الوضع الراهن المؤيد إليران، الوطني اإليراني. فالقيادة اإليرانية منشغلة اليو  األولويات
الذي بني في العراق بعمل كد وباستثمار طائل. والطلب الجماهيري الواسع في العراق لإلطاحة 
بالنظام المؤيد إليران وتخفيف النفوذ اإليراني يقوض كل االستراتيجية اإليرانية في الشرق األوسط. 

تستخدم هناك القوة، بل أن تخرج لهذا الغرض من سورية  أن إلىمن غير المستبعد أن تضطر إيران 
ميليشيات شيعية وصلت إلى سورية لتهديد إسرائيل. العراق يسقط؟ فسيسقط ليس فقط ذخر اقتصادي 

الجسر البري الذي يربط إيران بسورية وبموانئ البحر المتوسط في لبنان. في  وأيضاحرج إليران بل 
ي تحاول إيران خلقها حول إسرائيل من لبنان ومن سورية في مثل هذا الوضع فإن الكماشة الت

الشمال ومن غزة في الجنوب، ستفقد الزخم. بالتوازي يواجه النظام اضطرابات عنيفة في الداخل، 
 في المئة من قيمته. 10واالقتصاد اإليراني فقد منذ اآلن 

اجهة معها يمكن أن تنتظر. َمن مفن كانت إسرائيل وال تزال عدوًا مريرًا للنظام اإليراني، ولكن المو 
شأنهم أن يدهوروا الوضع هم رجال قوة القدس برئاسة الجنرال سليماني. إذا قرروا مواصلة نقل 

أراد  وإذاأسلحة إلى سورية ترى فيها إسرائيل تهديدا مباشرا على امنها، فإن إسرائيل ستهاجم. 
يضربوا ذخائر استراتيجية في مركز البالد، اإليرانيون أن يردوا بما هو اكثر من أربعة صواريخ ل

فإنهم يخاطرون بفتح مواجهة إقليمية. هذا أيضا يمكن أن يحصل في أي نقطة زمنية، ومن ناحية 
 المواطنين بشكل مفاجئ.
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