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 بينيت: لن نفرج عن جثامين فلسطينية .1
ء، عدم اإلفراج قرر وزير جيش االحتالل نفتالي بينيت، اليوم األربعا :"القدس" دوت كوم -رام هللا 

عن المزيد من جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل، بعد نقاشات مع مسؤولين أمنيين لتعزيز ما 
وقرار بينيت الذي سيتم إحالته للكابينيت للتصويت عليه، يستثني بعض  أسماه "مسألة الردع".

 جثامين القاصرين. الحاالت التي يمكن فيها اإلفراج عن الجثمان وفًقا لتقديرات بينيت، مثل
وقالت القناة العبرية الثانية إنه في حال إقرار هذا القرار، لن يتم اإلفراج عن جميع الجثامين التي 
تحتفظ بها إسرائيل اآلن، وستحتفظ بها مستقباًل، بغض النظر عن انتماء منّفذ الهجوم، وطبيعة 

 الهجوم.
 27/11/2019القدس، القدس، 

 
 دولة عربية ضغطا إلجراء االنتخابات الفلسطينيةمسؤول فلسطيني: ميركل و  .2

"، من مصدر مسؤول فلسطيني، أن قرار إجراء االنتخابات الفلسطينية جاء جراء 21علمت "عربي
قليمي على السلطة الفلسطينية وحركة حماس. وأشار المصدر، الذي رفض الكشف  ضغط دولي وا 

يس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضرورة عن اسمه، إلى أن االتحاد األوروبي طلب رسميا من رئ
 إجراء االنتخابات الفلسطينية.

ولفت المصدر إلى أن المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، أرسلت رسالة إلى رئيس السلطة، وحثته 
على إجراء االنتخابات بالتوافق مع كافة األطر الفلسطينية، مضيفا أن االتحاد األوروبي "أكد بدوره 

 رة ملء الفراغ الدستوري بعد قرار عباس بحل المجلس التشريعي".على ضرو 
في السياق ذاته، كشف المصدر ذاته أن "دولة عربية لعبت دور الوسيط بين االتحاد األوروبي 

 وحركة حماس؛ للضغط على األخيرة لتقديم تنازالت؛ لتسهيل إجراء االنتخابات".
 27/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 يحدد موعد االنتخابات بعد عودته إلى رام هللاعباس سالشيخ:  .3

أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء : كفاح زبون -رام هللا
االنتخابات التشريعية والرئاسية، بعد عودته إلى رام هللا وعلى ضوء مضمون ردود الفصائل 

 الفلسطينية.
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بعد عودة الرئيس عباس »الشيخ المقرب من عباس:  وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين
من زيارته لدولة قطر، سيتسلم من الدكتور حنا ناصر )رئيس لجنة االنتخابات( رد حركة حماس 

على ضوء »مؤكدا أن جميع الفصائل سلمت ردودها. وأضاف الشيخ:  ،«على موضوع االنتخابات
 «.تخابات التشريعية والرئاسيةمضمون الردود سيحدد السيد الرئيس موعد إجراء االن

وقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية، إن كافة الفصائل سلمت موافقتها 
الخطية على إجراء االنتخابات، بعد تسلم ورقة الموافقة من حركة حماس على رؤية الرئيس محمود 

 عباس وقبولها المشاركة باالنتخابات.
 28/11/2019، دنالشرق األوسط، لن

 
 إلجراء االنتخابات في القدس "إسرائيل"اشتية يدعو دول االتحاد األوروبي للضغط على  .4

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية دول االتحاد األوروبي للضغط على إسرائيل لتمكيننا من : رام هللا
د األوروبي اليوم إجراء االنتخابات في القدس، وذلك خالل لقائه مع سفراء وقناصل وممثلي االتحا

 األربعاء، في مكتبه بمدينة رام هللا، بحضور وزير المالية شكري بشارة.
كما دعا رئيس الوزراء دول االتحاد األوروبي لالستعداد للمساهمة في المراقبة واإلشراف على عملية 

ريعية االنتخاب، مؤكدا أن شعبنا لديه تجارب مشرقة في االنتخابات، سواء في االنتخابات التش
والرئاسية الماضية أو في انتخابات المجالس المحلية ومجالس الطلبة والغرف التجارية التي لم 

 تتوقف في الضفة الغربية طوال السنوات الماضية.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء للمانحين أن الحكومة وصلت التفاق ينهي األزمة المالية 

يات القدس. مضيفا أن ضبط آلية شراء الخدمات الطبية المتراكمة لمستشفى المطلع وبقية مستشف
وسيوفر لنا إمكانيات مالية لتعزيز  إسرائيلووقف التحويالت على إسرائيل خفض الفاتورة القادمة من 

 قطاعنا الصحي الوطني.
وتابع رئيس الوزراء: "كذلك وصلنا لحل ينهي أزمة شركة كهرباء القدس والتهديدات اإلسرائيلية بقطع 

تيار عن مناطق امتياز الشركة من خالل مجموعة إجراءات تشمل دفعات مالية من الحكومة ال
 داخلية في الشركة." إصالحاتوكذلك إجراء 

 27/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لجنة االنتخابات تعلن إنهاء مشاوراتها بخصوص االنتخابات العامة .5
لمركزية، اليوم األربعاء إنها أنهت مشاوراتها بخصوص االنتخابات العامة، قالت لجنة االنتخابات ا

ن وفدها برئاسة حنا ناصر سيعود اليوم األربعاء من غزة إلى رام هللا. وأوضحت اللجنة في بيان  وا 
لها، أن وفدها التقى أمس الثالثاء في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس وتسلمت منها رًدا مكتوًبا، 

ى موافقتها على المشاركة في االنتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشير إل
فيها القدس. وبينت اللجنة أن اللجنة استكملت كافة المشاورات المتعلقة بإجراء االنتخابات العامة، 

اسي "وسنطلع الرئيس محمود عباس على نتائج هذه المشاورات، والذي يتوقع أن يصدر مرسوم رئ
 يحدد فيه موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة".

 27/11/2019، فلسطين أون الين

 
 "الدستورية"د بتشكيل محكمة تحي   .. طالبترد حماس بالموافقة على االنتخابات " تنشر21"عربي .6

" على النص الكامل للموافقة التي أرسلتها حركة حماس األحد، لرئيس السلطة 21حصلت "عربي
 الفلسطينية محمود عباس، بشأن إجراء االنتخابات في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الرسالة التي سلمها رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، ليد رئيس لجنة االنتخابات 
الفلسطينية، قالت حماس، إن "االنتخابات هي حق لجماهير الشعب، لتحدد من خالل صناديق 

مسيرتها"، معربة عن ترحيبها باالنتخابات "وسيلة حضارية يعبر فيها الشعب عن االقتراع من يقود 
 إرادته، وينظم من خاللها اختالفاته، وتتداول بها أحزابه وقواه السلطة بصورة سلمية حضارية".

وأضافت الحركة أنها حريصة على تذليل العقبات أمام عملية االنتخابات، وترى فيها فرصة للخروج 
الفلسطينية من المأزق الراهن، معلنة أنها "توافق على البدء بإجراء االنتخابات الرئاسية بالقضية 

 والتشريعية المتزامنة كخطوة على طريق استكمال االنتخابات للمجلس الوطني في أقرب وقت".
ودعت حماس إلى ضمان تحقيق الحريات الكاملة في الضفة وغزة، كشرط أساس لنجاح االنتخابات، 

 ة على ضرورة التوقيع من الجميع على ميثاق شرف الحترام نتائج االنتخابات مهما كانت.ومؤكد
كما طالبت الحركة في رسالتها باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين ألسباب سياسية أو 
ألسباب تتعلق بحرية الرأي، ووقف أي شكل من االستدعاءات ألسباب سياسية، أو ألمور تتعلق 

 نتماء الحزبي والسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.باال
وشددت حماس على تشكيل محكمة االنتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة واالستقاللية الكاملة 
وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في االنتخابات ونتائجها. وأضافت: 
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الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية لتأكيد النزاهة والشفافية لالنتخابات »
 «.للمراقبة واإلشراف على عملية االنتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية واإلقليمية

 ولالطالع على كامل النص الرابط التالي:
https://arabi21.com/story/1225928/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-

%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-

%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9

-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%

A7%D8%AA 
 27/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 اعتراف إسرائيلي: جميع مخططاتنا فشلت أمام حماس في غزة .7

قال كاتب إسرائيلي "إن الوضع القائم في قطاع غزة اليوم ال يعبر عن إخفاق : عدنان أبو عامر
إسرائيلي ما، بل هو فشل قومي بامتياز، ألن الحل المطلوب لغزة يجب أن يحصل من خالل الدمج 

 عدة طرق ووسائل في الوقت ذاته على المدى البعيد، ويجب إحداث تغيير جوهري لدى حماس". بين 
"، أن "هذا التغيير المأمول 21وأضاف رافي الوفرت في مقاله على موقع نيوز ون، ترجمته "عربي

ع لدى حماس قد يؤدي إلى ثالث نتائج حاسمة: أولها تمدين حماس واالبتعاد عن العسكرة، وثانيها نز 
سالح غزة تدريجيا، خاصة من القذائف الصاروخية، وثالثها تنمية اقتصادية لكل القطاع، من خالل 
إزالة تدريجية للحصار المفروض عليها، وفتح المجال بصورة محدودة أمام العمال الفلسطينيين في 

 إسرائيل، وترميم البنى التحتية". 
ا على حماس، أو أن تجعل من اتفاق وقف وأكد أنه "لن ينجح أي اتفاق أو قمة أن تفرض شيئ

إطالق النار أمرا دائما، ألن الجماعات المسلحة التي تتبنى اإلسالم السياسي مثل حماس، ال توافق 
نما التوصل إلى هدنة من أجل أن تأخذ قسطا من الراحة؛  على أي وقف إلطالق النار مع العدو، وا 

 رية التي تلقتها".كي تتعافى، وترمم قدراتها بعد الضربات العسك
وأضاف أن "أي اتفاق لوقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس، ولو جاء من خالل مؤتمر أو قمة 
نما ستعود بالفائدة على حماس، وقد عشنا مثل هذه المواقف  دولية، لن تخدم المصالح اإلسرائيلية، وا 

تاب اإلسرائيليون سوى حل وحيد مرات عديدة أمام الحركة، ولم يتبق أمامنا وفق ما يطرحه أولئك الك
ال ثاني له، ويتمثل بإعادة احتالل غزة، والسيطرة المطلقة على القطاع على المدى البعيد، أو نقل 

 مسؤوليته للسلطة الفلسطينية".
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وأوضح الوفرت، وهو باحث إسرائيلي في القضايا األمنية والعسكرية وشؤون األمن القومي، أن 
أن السلطة حين تعود تحكم هناك في غزة، سوف تتكرر خسارتها لسيطرتها "المشكلة في هذا الخيار 

 لصالح حماس من جديد، وهو ما ال نريده نحن اإلسرائيليين". 
 28/11/2019، "21موقع "عربي 

 

 يدعو لحل ملفي رواتب المحررين واالعتقاالت السياسية قيادي في حماس .8
ة: إن إعادة رواتب األسرى المحررين المقطوعة قال القيادي في حركة حماس شاكر عمار : رام هللا

رواتبهم المعتصمين في رام هللا هو حق كفله القانون لهم، ومن واجب السلطة النظر لهم نظرة 
إيجابية. ورأى عمارة أن على رئيس الوزراء محمد اشتية متابعة ملف المعتصمين شخصيًّا، وعدم 

هم، مضيفا: "نحن نثمن زيارتك للمعتصمين، لكن إحالته لمسؤول آخر، وذلك لضمان استعادة حقوق
 نذّكرك بأن إتمام المعروف خير من البدء به".

وشدد "عمارة" على ضرورة أن تسمح السلطة في الضفة بمزيد من الحريات، وتتوقف تماما عن 
مالحقة النشطاء الفلسطينيين على خلفية سياسية، داعيا إلطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين 

 بادرة حسن نية مقابل الرد اإليجابي لحماس على مسألة االنتخابات.ك

 27/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غانتس يرفض عرضًا يكون فيه نتنياهو رئيسًا للحكومة خمسة أشهر .9

حكومة وحدة بشروط جديدة، « كحول لفان»عرض حزب الليكود على حزب : نظير مجلي -تل أبيب
ن نتنياهو رئاستها فقط لخمسة أشهر، ويتبعه بيني غانتس لسنتين، لكن الجواب بحيث يتولى بنيامي

كان سلبيًا، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالشراكة مع نتنياهو حتى دقيقة واحدة. األمر الذي يضع الحلبة 
 الحزبية اإلسرائيلية أمام باب مسدود، ال مخرج منه سوى انتخابات ثالثة.

س الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( يولي أدلشتاين، الذي خرج بنداء وقد جاء هذا العرض من رئي
عاجل، أمس )األربعاء(، قال فيه إن إسرائيل تعيش في أوضاع طوارئ أمنية واقتصادية واجتماعية 
خطيرة وال تحتمل التوجه إلى انتخابات جديدة. وقال إن كل استطالعات الرأي تشير إلى أن نتائج 

لن تتغير عن نتائج االنتخابات األخيرة. لذلك فال طعم وال فائدة منها. ودعا االنتخابات القائمة 
ممثلي الحزبين الكبيرين إلى اجتماع معه للبحث في مخرج مسؤول يمنع االنتخابات. واتضح أن 
اقتراحه يقول إنه في حال التوجه لالنتخابات، فإن نتنياهو سيبقى رئيسًا للحكومة لخمسة أشهر، ثالثة 

كحول »تى االنتخابات وشهرين حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ولذلك فإنه يطلب أن يوافق أشهر ح
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فقط لكي نوفر على الجمهور أعباء االنتخابات »على بقائه رئيسًا للحكومة باالتفاق، « لفان
 «.الجديدة

هو  وقد رحب الليكود بهذا العرض ولكّن غانتس رفض العرض بشكل تام وقال إن التكتل الذي يقوده
الفائز بأكبر عدد من النواب ولذلك يجب أن تكون الحكومة برئاسته هو، مؤكدًا أن نتنياهو لم يعد 
صالحًا لرئاسة الحكومة بسبب توجيه لوائح االتهام ضده في بنود خطيرة. وقال إنه وّجه تعليمات إلى 

أخرى. وأضاف: طاقم المفاوضات باسمه أن يجتمع مع أدلشتاين ويسعى إلى حكومة وحدة بطريقة 
المسألة مسألة قيم ومبادئ. فال يمكن أن نوافق على وجود رئيس حكومة في إسرائيل متهم بشكل »

لماذا ال يقبلون بحكومة شراكة بيننا، نحن »وتساءل: «. رسمي بتلقي رشوة وخيانة األمانة واالحتيال
بريئًا يعود إلى رئاسة  نتولى رئاستها نصف المدة لسنتين، وهم يأتون بعدنا؟ فإذا خرج نتنياهو

ذا ُأدين بالتهم يتحمل وزر أفعاله ويتولى رئاسة الحكومة شخص آخر من  الحكومة عن جدارة، وا 
 «.الليكود

 28/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 رئيس الكنيست اإلسرائيلي يعلن استئناف محادثات تشكيل حكومة وحدة .10
الكنيست اإلسرائيل مساء اليوم األربعاء يولي  أعلن رئيس -)د ب أ( -"القدس" دوت كوم -تل أبيب

إدلشتاين استئناف المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة، مع تبقي أسبوعين فقط أمام البرلمان 
 للتوصل إلى حل للجمود السياسي، وتجنب إجراء انتخابات جديدة للمرة الثالثة.

يمكن أن تؤدي إلى حدوث انهيار  وحذر إدلشتاين من أن "إسرائيل في حالة طوارئ حكومية
 اقتصادي واجتماعي.. يكفي هذا".

وقال إدلشتاين، إن مفاوضين من حزب الليكود اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين 
لعقد جولة جديدة من  نتنياهو، وحزب أزرق أبيض /وسط/ وافقوا على االجتماع مساء اليوم األربعاء

 تبدأ هذا المساء محاولة استعادة أعمال العقل والمنطق إلى إسرائيل".وأضاف "س المحادثات".
 27/11/2019القدس، القدس، 

 
 الجيش اإلسرائيلي والشاباك يعارضان قرار بينيت بوقف تحرير جثامين شهداء .11

أوعز وزير األمن اإلسرائيلي الجديد والمؤقت، نفتالي بينيت، للجيش اإلسرائيلي وجهاز األمن 
لوقف تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة  باالستعداد

 األمن اليوم، األربعاء.  
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وادعى بينيت أن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداوالت أجراها مع مسؤولين في جهاز األمن 
تؤكد أن سياسة  حول ما وصفه بـ"الردع". لكن كافة التقديرات التي نشرت في الماضي في إسرائيل

كهذه لن تردع فلسطينيا عن تنفيذ عملية تستهدف االحتالل. ويحاول بينيت بقراره هذا كسب تأييد 
 سياسي مع اقتراب انتخابات ثالثة للكنيست، بسبب األزمة السياسية اإلسرائيلية.

أمنيين عبروا لكن موقع "والال" اإللكتروني أفاد بوجود خالفات شديدة حول قرار بينيت وأن مسؤولين 
عن غضبهم من القرار وشددوا على أن الجيش اإلسرائيلي والشاباك يعارضان القرار، واشاروا إلى أن 
"االنشغال العلني به من شأنه المس بقنوات جارية حول الموضوع". وكشف المسؤولون األمنيون 

لم يتم تقديم تقارير أمنية كذب بينيت أيضا، وقالوا إنه جرت مناقشة الموضوع في األيام األخيرة، لكن 
 حوله ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.

التلفزيونية اإلسرائيلية عن وزير كبير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية  13ونقلت القناة 
واألمنية )الكابينيت( قوله إن "بيان بينيت يأتي في أعقاب ضغط مارسته عائلة غولدين )تحتجز 

نا ال أرى وضعا تتم فيه المصادقة على قرار جارف كهذا بعدم إعادة جثث حماس جثة ابنها(. وأ
 المخربين. ومن يحتاج إلى قرار كهذا أصال؟ ونحن لسنا حماس ولسنا تجار جثث".

وأضاف البيان أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء "التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في 
قة لالنتماءات التنظيمية وشكل العملية التي ُنفذت أو تمت المستقبل، لن تحرر، من دون عال

 المحاولة لتنفيذها".
رغم ذلك، تابع البيان أن "حاالت استثنائية ستخضع العتبارات وزير األمن ووفقا للظروف" مثل حالة 

 أن الشهيد قاصر.
األمني، كجزء من  –وتابع البيان أن "هذه السياسة الجديدة سُتعرض قريبا في الكابينيت السياسي 

 خطوة رادعة أوسع، وستدخل حّيز التنفيذ بعد مصادقة الكابينيت".
الجدير بالذكر أن بينيت يعتبر سياسيا متهورا، وتعرض النتقادات كثيرة منذ تعيينه كوزير لألمن، 
 خاصة بعد أن هدد باستهداف القيادة اإليرانية، فيما دعاه محللون عسكريون إلى التحلي بالمسؤولية

 والتوقف عن إطالق تصريحات كأنها موجهة إلى أنصاره.
 27/11/2019، 48عرب 

 
 مسؤول إسرائيلي: صواريخ "سديروت" يقف خلفها عناصر بالجهاد .12

زعم مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم األربعاء، أن ما  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
مي هي من تقف خلف عملية إطالق الصواريخ الليلة وصفها بـ "العناصر المارقة" في الجهاد اإلسال
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العبرية، عن المسؤول  12ونقلت قناة  الماضية على مستوطنة سديروت المجاورة لحدود قطاع غزة.
قوله إنه بات من الواضح أن من يقف خلف إطالق الصواريخ هم بالفعل نشطاء من الجهاد 

واصل العمل بحزم تجاه استمرار عمليات إطالق وأكد على أن إسرائيل ست اإلسالمي عملوا بمفردهم.
 الصواريخ.

وكان مقاومون أطلقوا أمس صاروخين تجاه بلدة سديروت، فيما رد جيش االحتالل بمهاجمة عدد من 
 مواقع المقاومة بغزة.

 27/11/2019القدس، القدس، 
 

 محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق باالحترام والدفن قرار بينيت جبارين: .13
مركز عدالة، حسن جبارين، إن التعليمات التي أصدرها وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي  قال مدير

بينيت، هي "محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق باالحترام والدفن، ال يوجد دولة في العالم 
تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية، هذه الممارسات ال تخالف 

(، وعلى رأسها Law Of Nationsلقانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية )ا
المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير اإلنسانية 

 ضد أي شخص كان".
إلسرائيلية على "أننا وأكد جبارين، الذي مثل عائالت الشهداء المحتجزة جثامينهم أمام المحاكم ا

بطال هذه التعليمات على الصعيد الداخلي والخارجي، الداخلي أما  سنعمل على مواجهة هذا القرار وا 
المحاكم والجهاز القضائي في إسرائيل، والخارجي من خالل التوجه للجان حقوق اإلنسان في األمم 

 المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة".
 27/11/2019، 48عرب 

 
ه تحذيرًا للفصائل بغزة .14  نتنياهو يوج 

وجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيًرا للفصائل  :)د ب أ( -"القدس" دوت كوم  -غزة 
في قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن الجيش رصد إطالق قذيفتين صاروخيتْين من القطاع باتجاه 

 إسرائيل.
بوك" عنه القول: "إذا اعتقد أحد في قطاع غزة أنه يستطيع ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو على "فيس

أن يعتدي علينا بعد عملية )الحزام األسود( فهو يرتكب خطأ فادًحا. سنرد بحزم على أي اعتداء 
 علينا وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل في جميع الجبهات".
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خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة وكانت طائرات إسرائيلية قصفت مواقع تدريب تابعة للمقاومة غربي 
 رًدا على إطالق القذيفتين.

سرائيل أدت إلى استشهاد   35وشهد قطاع غزة منتصف الشهر الجاري موجة توتر بين الفصائل وا 
فلسطينًيا. وأطلقت إسرائيل على عمليتها هذه اسم "الحزام األسود"، والتي انتهت بتدخل من مصر 

 واألمم المتحدة للتهدئة.
 27/11/2019لقدس، القدس، ا

  
 غانتس إليران وحزب هللا: "ال تجربونا ونحن أقوياء وموحدون" .15

سعى رئيس كتلة "كاحول الفان"، بيني غانتس، خالل جولة عند حدود إسرائيل الشمالية، يوم 
األربعاء، إلى منافسة خصمه اليميني ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وراح يطلق 

 ضد إيران وحزب هللا وفصائل المقاومة في قطاع غزة.التهديدات 
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن غانتس قوله "رغم أننا نتواجد في الشمال، لكن ال يمكن تجاهل ما 
يحدث في الجنوب"، بعد أن تم إطالق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مساء 

 كة حماس في القطاع.أمس، وقصف إسرائيل لموقع تابع لحر 
وأضاف غانتس في تهديد إليران وحزب هللا "ال تجربونا، ونحن سنكون أقوياء وموحدين وسنرد بقوة 

 لم يشهد لبنان مثيال لها".
وتطرق غانتس إلى األزمة السياسية اإلسرائيلية، والتوقعات بالتوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست، بعد 

ومة. واعتبر أنه "ينبغي االنشغال بالدولة وليس برأس الدولة، وبدال أن فشل هو ونتنياهو بتشكيل حك
من االنشغال بما يحتاج إليه الشمال وما يحتاج إليه الجنوب، ننشغل بما يحتاج إليه نتنياهو". وقال 

 إنه يواصل محاوالته لتشكيل حكومة وحدة.
ث عن أية إمكانية من وقال غانتس "إننا نبحث عن أي طريق من أجل الوصول إلى وحدة. ونبح

أجل قيادة دولة إسرائيل في وجه التحديات الكثيرة أمامها. وأعد مواطني إسرائيل بأنه لن نتوقف عن 
 على مبادئنا ودفع األمور قدما". فعل ذلك، واإلصرار

نما أطلقها ناشطون من  وحسب الجيش اإلسرائيلي، فإن حماس لم تطلق القذائف الصاروخية أمس وا 
 د اإلسالمي، بشكل مستقل وليس من خالل قرار اتخذته الحركة.حركة الجها

 27/11/2019، 48عرب 
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 إثر حادثة أخرى كادت تحطمها اإلسرائيلية "يسعور"تجميد طائرة  .16
في أعقاب هبوط طائرة عسكرية إسرائيلية اضطراريا، بعد اشتعال النيران في أحد  تل أبيب:

جميد عمل جميع الطائرات المستخدمة لديه من طراز محركاتها، قررت قيادة الجيش اإلسرائيلي ت
 «.يسعور»

هو أقل ما يمكن فعله في الوقت الحاضر »وقالت مصادر عسكرية مطلعة، أمس، إن قرار التجميد 
    «.وما يجب أن يكون هو إخراج هذه الطائرة تماما من االستخدام

بطت اضطراريا في منطقة النقب، ، قد ه«يسعور»وكانت طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية من نوع 
جنديا وضابطا على متنها. وقد التف رجال الشرطة  11بعد اشتعال النيران فيها. وبأعجوبة نجا 

اإلسرائيلية حول الطائرة فور هبوطها، في محاولة إلنقاذ ركابها، وذلك بعد إبالغ قائدها بوجود عطل 
 أن إصاباتهم خفيفة، نجمت عن الحريق.فني في الطائرة، ومحاولته الهبوط اضطراريا. وتبين 

  28/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 الدخل ضعف اإلنفاق في العشر األعلى والعكس في األدنى .17
أظهرت معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية أن اتجاه انخفاض انعدام المساواة 

، وذلك بعد قياس هذا االنخفاض بين 2018بالدخل لألفراد واألسر في إسرائيل توقف بحلول العام 
 .2014، باستثناء العام 2017و 2010العامين 

، وتبين منه 2018ونشرت دائرة اإلحصاء أول من أمس، اإلثنين، استطالع اإلنفاق المنزلي للعام 
اتساع انعدام المساواة بين ذوي الدخل المتدني والمتوسط وبين ذوي الدخل المرتفع، وأن انعدام 

ساواة في الدخل ونسبة الفقر في إسرائيل ما زال من أعلى المستويات بين الدول المتطورة، علما الم
 أن وزارة المالية اإلسرائيلية تعلن كل سنة أن إحدى غاياتها تكمن في خفض انعدام المساواة.  

لى األجور، ويبرز في خلفية ارتفاع انعدام المساواة، االرتفاع الكبير بدخل األسر التي تتقاضى أع
 مقابل انخفاض الدخل لدى األسر التي تتقاضى أدنى األجور. 

 27/11/2019، 48عرب 
 

 محررون فلسطينيون مقطوعة رواتبهم يواصلون اإلضراب مرتدين األكفان .18
سنة( أول من تال وصيته مساء  54كان األسير المحرر إبراهيم نواهضة ): رام هللا ــ جهاد بركات

أن ارتدى هو وزمالؤه األسرى المحررون المقطوعة رواتبهم قطعا من القماش  اليوم األربعاء، بعد
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يوما بميدان الشهيد ياسر  40األبيض، كناية عن األكفان، داخل مقر اعتصامهم المتواصل منذ 
 عرفات في مدينة رام هللا.

والي بعد أن ويواصل األسرى المحررون المعتصمون اإلضراب عن الماء والدواء لليوم الثاني على الت
فشل لقاؤهم برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس، في التوصل إلى حل لألزمة، ما أدى إلى 

 نقل ثالثة منهم إلى المشفى.
وقال الناطق باسم األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، عالء الريماوي، خالل مؤتمر صحافي، إن 

لين، والضمير الشعبي، والحالة اإلنسانية"، مؤكدا "مشهد األكفان هو نموذج لمخاطبة ضمائر المسؤو 
 أن األسرى المحررين سيدخلون مرحلة الخطر بعد يومين من االمتناع عن الماء.

وأوصى الريماوي بمرتبه إذا ما حل به مكروه أن يصرف ثلثه لشهيد من غزة، وثلثه لشهيد في 
ى برفع الرايات السود على ، كما أوص1948الضفة، وثلثه لشهيد من األراضي المحتلة عام 

 المؤسسات الرسمية، ودفن األسرى المحررين في مكان اعتصامهم.
وأصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بيانا اليوم، أكدت فيه عدم مشروعية قطع رواتب األسرى 
المحررين، وأعلنت التضامن معهم، وأحدهم المحامي األسير المحرر عبد الرازق العاروري، مطالبة 

 إبعاد قضية األسرى عن االنقسامات السياسية.ب
وأعلن مجلس نقابة المحامين تعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات العامة، وأمام جميع المؤسسات 
يوم غد الخميس، وحّملت النقابة الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية مسؤولية سالمة 

 المعتصمين، مطالبة بتحقيق مطالبهم.
 27/11/2019الجديد، الدوحة، العربي 

 
 م: فليكن عيد الميالد شرارة الغضب ضد السلطة واالحتالل معااألب مسل   .19

جدد األب مانويل مسلم رجل الدين المسيحي المعروف، دعوته للعصيان : محمود هنية -الرسالة نت
سقاالمدني "ضد السلطة واالحتالل وترامب وكل من يتآمر على القضية الفلسطينية،  أوسلو وما  طوا 

 نتج عنها من كوارث"، تبعا لقوله.
وأضاف مسلم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "فليكن عيد الميالد يوم غضب وشرارة انفجار 
للعصيان المدني، عبر التفاف المسلمين والمسيحين حول شجر الميالد واالعتصام حوله أليام 

ين ولشجرة الميالد، فلنجعلها باسم الشهداء وتابع: "الجميع ينظر لعيد الميالد في فلسط طويلة".
واألسرى، وقضية القدس، يجب أن نجعل منه فرصة للصراخ، والبدء في عصيان مدني، خاصة وأن 

 العالم". أحرارالزمان والمكان موطن نظر جميع 
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 بالوجع تجاه باأللمولفت إلى استقباله عوائل األسرى المضربين بسبب قطع رواتبهم، "شعرت بالخجل 
دمعات النساء واألطفال، قلت لهم ازرعوا شجر الميالد ودعوت المسيحيين لالعتصام معهم 

 وحولهم".
 28/11/2019الرسالة نت، 

 
 االحتالل يهدم منازل ألسرى فلسطينيين في بيت كاحل بمحافظة الخليل .20

شمال  شرعت قوات االحتالل، فجر اليوم الخميس، بهدم أربعة منازل في بلدة بيت كاحل: الخليل
ومحلية لـ "وفا"، بان قوات كبيرة من جنود االحتالل اقتحمت،  أمنيةمصادر  وأفادت غرب الخليل.

 وأعلنتهاالثقيلة،  اآللياتبعد منتصف الليلة، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، معززة بعدد من 
منطقة عسكرية مغلقة، وداهمت منازل كال من: يوسف سعيد عطية زهور، قاسم عارف عصافرة، 
احمد عارف عصافرة، ونصير عصافرة، والمعتقلين لديها، والذين يتهمهم االحتالل بتنفيذ عملية قتل 

ب الماضي، وشرعت آقرب المجمع االستيطاني "غوش عتصيون"، في شهر  إسرائيليلجندي 
وضح مراسلنا أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود االحتالل في محيط منزل وأ بهدمها.
النارية وقنابل الغاز والصوت اتجاه المواطنين ولم  األعيرةخاللها الجنود  أطلقيوسف زهور،  األسير

 .إصاباتيبلغ عن 

 28/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
صابةواطن الخليل: استشهاد م .21  نجله بعد صدم مركبتهما من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية وا 

نجله ثائر  وأصيباستشهد المواطن محمد نصار النواجعة من مدينة يطا بمحافظة الخليل : الخليل
في منطقة  إسرائيليةبجروح مختلفة، فجر اليوم الخميس، بعد صدم مركبتهما من قبل جرافة عسكرية 

 فظة.بالمحا"فرش الهوا" 
 28/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ةسجون السوريالمقتل طبيب فلسطيني تحت التعذيب في  .22

قضى الطبيب الفلسطيني أسامة عمر الخالد، الملقب بـ"طبيب األيتام"، من سكان : عدنان أحمد
بعد أكثر من عام على مدينة درعا، جنوب سورية، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك 

 اعتقاله.
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 64وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية"، إّن الطبيب الفلسطيني أسامة عمر الخالد )
عامًا(، من سكان بلدة الشجرة في محافظة درعا، جنوب سورية، وبلدة عين غزال في فلسطين، قضى 

الصحية داخل سجن عدرا  تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعدما ساءت حالته
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في أحد مشافي دمشق، بسبب  25المركزي، إذ توفي يوم اإلثنين 

 تدهور وضعه الصحي بعد إصابته بفشل كلوي نتيجة التعذيب واإلهمال.
أغسطس/ آب العام الماضي عقب حملة دهم واعتقال شنها فرع األمن العسكري  3واعتقل الخالد في 

 مخيم معريا بمنطقة حوض اليرموك، غربي درعا، ومن ثم اقتيد إلى سجن فرع المداهمة بدمشق. في
ولقب الخالد، الذي كانت له عيادة في قرية الشجرة بريف درعا الغربي، بـ"طبيب األيتام"، بسبب 

ئل عالجه للفقراء والمحتاجين بال مقابل، وصرفه الدواء المجاني لهم، كما عرف عنه أنه من أوا
األطباء الذين انحازوا إلى الحراك الشعبي في سورية، وعمل على إسعاف المصابين من المتظاهرين 

، حيث عمل ضمن مستشفى الشجرة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا 2011منذ منتصف 
 الغربي، بحسب ما نقل "تجمع أحرار حوران".

 27/11/2019العربي الجديد، الدوحة، 
 

 ت العودة الجمعة القادمة شرق غزةقرار بتأجيل مسيرا .23
قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تأجيل فعاليات الجمعة القادمة  الرأي: –غزة 

 في ظل ما وصفته بـ"الظروف األمنية الخطيرة جدًا".
تكاب وقالت الهيئة في بيان لها، األربعاء، "إن التأجيل يأتي وفي ضوء تهديدات المجرم نتنياهو بار 

حماقة من خالل شن عدوان شامل جديد على قطاع غزة، لحماية نفسه من المالحقة على تهم 
 الفساد".

وشددت على أن القرار جاء من منطلق مسئولية عالية وشجاعة، وهو غير مرتبط بأية تفاهمات هنا 
عبنا وحقه أو هناك، مضيفًة "بوصلتنا ومسئوليتنا الوطنية ستظل شاخصة باتجاه التمسك بثوابت ش

 في المقاومة، والحفاظ على دماء أبناء شعبنا".
 27/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 هيئة األسرى الفلسطينيين: احتجاز جثامين الشهداء دليل على أن" إسرائيل كيان إرهابي" .24

المؤقت" في قنا: استنكرت هيئة شؤون األسرى الفلسطينيين اليوم، قرار وزير الجيش " -رام هللا 
 الكيان اإلسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء.
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وصرح السيد قدري أبوبكر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن 
قرار بينيت "تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز 

وطالب أبو بكر بموقف دولي في" مواجهة إسرائيل التي تثبت يوما  النتقام من أسرهم".الجثامين وا
بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح 

 بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة".
 27/11/2019الشرق، الدوحة، 

 
 48كبة في جلجولية داخل أراضي عام مر  70مستوطنون يعطبون إطارات  .25

مركبة في قرية جلجولية في  70أعطب مستوطنون، اليوم الخميس، إطارات : جلجولية )المثلث(
وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن الشكوك تتجه مباشرة إلى  .1948المثلث داخل أراضي عام 

مرة األولى التي تنفذ فيها اعتداءات عصابات المستوطنين من ما تسمى "تدفيع الثمن"، وهذه ليست ال
 شبيهة في المنطقة.

 28/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قطاعلألف أسرة فلسطينية تستفيد من المنحة القطرية ل 70: غزة .26
ألف أسرة  70اليوم بصرف مساعدات مالية لنحو  بدأت اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة،

وأمام فروع بنك البريد )حكومي( الموّزعة في محافظات القطاع، تجّمع آالف  في قطاع غزة. فقيرة
 المواطنين لتلّقي تلك المساعدات النقدية.

وأعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار بغزة، االثنين عن صرف مساعدات نقدية، 
وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة  ل عائلة.دوالر لك 100ألف أسرة فقيرة، بواقع  70لحوالي 

وهذه هي المرة العاشرة،  مليون دوالر، مخصصة إلغاثة قطاع غزة. 30مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 
 التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.

 27/11/2019الشرق، الدوحة، 
 

 أبو دياكالشهيد سامي تسليمها جثمان "إسرائيل" لب اعم ان تط .27
إن السفارة األردنية لدى تل أبيب طلبت، رسميًا، تسليم جثمان األسير  "يسرائيل هيوم"يفة قالت صح
 .لدفنه هناك األردنية األردني، سامي أبو دياك، إلى ذويه في المملكة -الفلسطيني 
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 ."تزويدها بمعلومات حول ظروف استشهاد أبو دياك ووضعه الصحي خالل سجنه"كما طالبت بـ 
 2019/11/28 ،، بيروتاألخبار

   
 "إسرائيل"األردن: وقفة احتجاجية تطالب بإسقاط اتفاقية الغاز مع  .28

، هشام "إسرائيل"صرح منسق الحملة الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع : زيد الدبيسية –عمان 
البستاني، بأن "الحملة وجهت دعوتها لكافة الجهات المناهضة لالتفاقية من أجل المشاركة في فعالية 

للمطالبة بإسقاطها ورفضا  األردنية، أمام دار رئاسة الوزراء ،الخميس، لنداء األخير" المقّرر إقامتها"ا
 للشراكة في هذه الجريمة.

 2019/11/27، العربي الجديد، لندن
 

 لمواجهة إسرائيلي العب أردني ينسحب من بطولة عالمية رفضاً  .29
إسرائيلي في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، رفض الالعب األردني محمد عيد مواجهة العب : عّمان

في تركيا. وكتب على صفحته بـ"فيسبوك": "كان من السهل علي أن أتنحى عن  والتي أقيمت مؤخراً 
حلم الفوز بالبطولة على أن أقف بمواجهة اإلسرائيلي على الرغم كنت على استعداد كامل للحصول 

زل نفسي إلى منزلة ال تليق بي وال ببلدي األردن على ذهبية العالم وبكل قوة.. حيث إنني لن ُأن
 الحبيب". 

 2019/11/27، قدس برسموقع 
 

 "إسرائيل"ملياردير إماراتي يدعو دول الخليج إلقامة عالقات علنية مع  .30
كي شالومي يقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن الصحفي اليهودي األمر  :مواقع التواصل االجتماعي

 هادعا في، دبي الملياردير اإلماراتي خلف الحبتور، وأجرى معه مقابلة صحفيةزييانتس التقى في 
، وأن تبدي بشكل علني رغبتها في إقامة عالقات مع "إسرائيل"دول الخليج إلى التطبيع مع الحبتور 

مفتوحة وأن يكون بإمكان كل  "إسرائيل"أن تكون عالقات اإلمارات مع معربًا عن رغبته  ."إسرائيل"
 االستفادة سياسيا واقتصاديا من تلك العالقات. منهما

 2019/11/28، الجزيرة نت، الدوحة
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 بن سلمانولي العهد السعودي محمد معاريف: ملياردير إسرائيلي من أهم ناصحي  .31
والذي ، "إسرائيل"، الذي يعد من أهم األثرياء في "آدم نويمان"ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن 

قدم نفسه  ،في البحرين شنر لتقديم العرض االقتصادي الخاص بصفقة القرنقدم المساعدة لكو 
تقديم دروس توعوية للنساء السعوديات ، عارضًا عليه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ناصحاً 

 في المملكة.
 2019/11/27، رأي اليوم، لندن

 
 القضية الفلسطينية تونس تدعو "الضمائر الحية" للدفاع عنفي يوم التضامن مع فلسطين:  .32

بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، من  تهادعت تونس، في رسال: تونس
وصفتهم بـ"الضمائر الحية" في العالم، وجميع القوى المحبة للسالم، إلى "التحرك الجاد" للدفاع عن 

صلة التزامها المبدئي بمناصرة وأكدت أنها ستظّل دائما على العهد لموا القضية الفلسطينية العادلة.
القضية الفلسطينية في كاّفة المحافل اإلقليمية الدولّية، ومساندة كّل الجهود الدولية الرامية إلى إرساء 

 سالم عادل ُيعيد الحقوق كاملة دون نقصان إلى أصحابها.
 2019/11/27، قدس برسموقع 

 
   سطينيينتهم "إسرائيل" بعدم احترام حق الحياة للفليأردوغان  .33

خالل اجتماع للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي ، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: وكاالتو 
غياب الدول اإلسالمية عن العضوية الدائمة في مجلس األمن ، والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي

 اتهمجانب آخر،  منو  الدولي، وأكد أن هذا النظام األممي "غير العادل" ال يمكن أن يستمر.
بعدم احترام حق الحياة للفلسطينيين، وحقوقهم في العمل والتملك، مؤكدا أنها تعرض  "إسرائيل"

 مستقبل المنطقة والعالم أجمع للخطر.
 2019/11/27، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إلى فتح تحقيق باعتداءات المستوطنين في الخليل "إسرائيل""األمم المتحدة" تدعو  .34

 ،الفلسطينية المحتلة، في بيان صحفي يضامكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األر  أكد :رام هللا
، 2019كانون الثاني/ يناير  31أنه منذ انتهاء والية الوجود الدولي المؤقت في الخليل في  األربعاء،

، "يلإسرائ" داعياً  في الخليل بشكل كبير. H2ازداد تواتر وشدة هجمات المستوطنين في منطقة 
بصفتها القوة القائمة باالحتالل، إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع هجمات المستوطنين، وحماية 
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تتحمل أن ، في حالة وقوع الهجمات "إسرائيل"وشدد على أن على  الفلسطينيين من هذه الهجمات.
 االلتزام بضمان محاكمة المسؤولين ومعاقبتهم.

 2019/11/27، القدس، القدس
 

 ين: الدولة الفلسطينية المستقلة حق مشروع غير قابل للتصرفالص .35
في افتتاح منتدى حول األمن ، أكد مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ: )بترا( –بكين 

أن قضية فلسطين جذرية ، في منطقة الشرق األوسط ينظمه معهد الصين للدراسات الدولية في بكين
خط  "األرض مقابل السالم"ومبدأ  "حل الدولتين"رق األوسط، وأن بالنسبة للسالم في منطقة الش

قامة دولة فلسطينية مستقلة حق مشروع للشعب الفلسطيني وغير قابل للتصرف.  أحمر، وا 
 2019/11/27، الغد، عم ان

 
  رغم رفض البرلمانتقرر وسم منتجات المستوطنات اإلسرائيلية  يةهولندالحكومة ال .36

"هآرتس"، أن الحكومة الهولندية، أكدت أمام برلمان بالدها، أنها ستواصل ذكرت صحيفة : الناصرة
، دعم السياسة األوروبية المتمثلة في وسم منتجات المستوطنات اإلسرائيلية، وستعمل على تطبيقها

دعوة البرلمان للحكومة،  ، رغمويأتي ذلك االدعاء بأن المقصود مضايقة خاصة لـ"إسرائيل". رافضة
 .سياسةهذه الماضي، إلى االمتناع عن تنفيذ قرار محكمة العدل األوروبية بتطبيق األسبوع ال

 2019/11/27، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فساد البيئة االنتخابية الفلسطينية .37
 د. عبد الستار قاسم
أقوم بالتعاون مع الدكتور حسن خريشة بتشكيل قائمة للمستقلين الذين ال ينتمون لفصائل وأحزاب 

سطينية وليسوا مأجورين ألي دولة في العالم ولم يترأسوا أبدا منظمة غير حكومية. هناك من فل
يتجاوبون، وأعداد المنضمين للقائمة تتزايد يوما بعد يوم. وبالطبع ال يتم قبول الشخص في القائمة إال 

 ناس والوطن.بعد التمحيص والتدقيق بأوضاعه االجتماعية واألخالقية ورغبته بالتضحية من أجل ال
عدد كبير من الناس يقولون إنهم سيقدمون لنا كافة أنواع الدعم، لكنهم ليسوا مهتمين بمواقع سياسية، 
وبعضهم يمتنع عن االنضمام خوفا وتحسبا من التدخالت الخارجية والداخلية في سير الدعاية 

اخل الفلسطيني. هم يقولون االنتخابية واالنتخابات. عدد ال بأس به من الناس يبدون مخاوفهم من الد
الخ من ” سيالحقوننا بلقمة عيشنا،“، أو ”سيطلقون علينا النيران“أو ” إنهم سيحرقون بيوتنا،“
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التخوفات التي اعتاد عليها الفلسطيني. وهذه تخوفات يعبر عنها الناس في الضفة الغربية وقطاع 
ن تحركهم فصائلهم ضد من ال غزة. والخوف كما يقولون من منتسبي الفصائل الفلسطينية الذي

يعجبهم تصرفاتهم. وأشد الناس خوفا وتوجسا هم الموظفون الذين يخافون على وظائفهم وانتقام 
 السلطات المتنفذة منهم.

وهناك فئة أخرى ال ترى في العالم قوى غير الكيان الصهيوني وأمريكا، وأن هاتين الدولتين تتمكنان 
الحهما، ولن تسمحا لوطنيين يتصدون ألوسلو وتبعاته أن يفوزوا، من تسيير دفة االنتخابات وفق مص

وستدخل الدولتان بمساعدة فلسطينيين إلى صناديق االنتخابات بطريقة أو بأخرى لحسم النتائج وفق 
وفازت حماس. صحيح أنهم لم  2006إرادتهما. نحن نقول لهم إن العالم بأسره وقف ضد حماس عام 

 هذا ال يبرر االنسحاب من ساحة المعركة من أجل هللا والشعب والوطن.يسمحوا لها بالعمل، لكن 
مما رأيته من ردود فعل، أصر على ما كتبته سابقا بأن البيئة الداخلية الفلسطينية في الضفة وقطاع 
غزة ليست صالحة النتخابات ديمقراطية. البيئة الفلسطينية تتميز بالقمع والقهر والعنصرية في 

ناس، وتم تدريب الناس على االنسحاب والتكتم على ما يالقونه من ظلم واستعباد التعامل مع ال
واستبعاد، ووجدوا أنه من األفضل لهم أن يخرسوا. وقد سمعت أحد المثقفين الفلسطينيين األميين 
على قناة الجزيرة يقول إن طرح فكرة عدم صالحية البيئة سخيف وال يعبر عن الحقيقة. هو وكما 

. وكثيرون هم الذين على 67لمستفيدين من حالة االنسداد األخالقي في األرض المحتلة/أعلم من ا
 شاكلته.

باألمس تم فك اعتصام نفذه بعض مقطوعي الرواتب دون أي اكتراث بديمقراطية االعتصام وسلميته. 
فكيف في أجواء غير صحية من الناحيتين السياسية ومتطلبات الحرية أن تجري انتخابات 

اطية.  ولهذا مطلوب من لجنة االنتخابات المركزية ومن الدكتور حنا ناصر بالتحديد وضع ديمقر 
معايير وشروط على السلطتين في الضفة الغربية وغزة من أجل تغيير األحوال المتسمة باالستبداد 

 اآلن، بأحوال يرتاح فيها المواطن وتوفر له األجواء المناسبة لالختيار الحر.
 27/11/2019ن، رأي اليوم، لند

 
 إسرائيل بعد نتنياهو .38

 طالل عوكل
ُيحدث الجاري في إسرائيل هذه األيام، بدايَة حالة من الجدل في أوساط النخبة السياسية الفلسطينية، 
بشأن مدى تأثير ذلك على مستقبل دولة إسرائيل، من المرّجح أن يؤدي ذلك إلى تنشيط الجدل 

ن العنوان المناسب لكل ذلك الجدل، ما إذا كان غياب نتنياهو والنقاش في الدولة العبرية، وقد يكو 
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يشكل بداية مرحلة جديدة، أم انه سيذهب كما الذين سبقوه، بينما تظل إسرائيل، التي تتدهور نحو 
اليمين المتطرف على حالها، غير أن السؤال االفتراضي لوجود الدولة العبرية، سيبقى هو السؤال 

تنياهو تصريح يعكس مخاوفه حول الوجود القومي، والمخاطر التي تتهدد األهم، بعد أن صدر عن ن
 الدولة.

في هذا السياق، وبغض النظر عن الوقت الذي ستستغرقه عملية المحاكمة إلى أن يجد طريقه إلى 
المكان الذي أودع فيه من قبله موشي قصاب، وايهود اولمرت، وارييه درعي، ووزراء آخرون، فإن 

 نهاية مرحلة وبداية أخرى. النهاية ستكون
نجح نتنياهو في أن يبقى على رأس الحكومة ما يقرب من ثالث عشرة سنة ونصف السنة، كرس 
نفسه زعيمًا لليكود، ولتكتل اليمين المتطرف، ووسع له مكانة على خارطة العالقات الدولية، فضاًل 

مشروع الصهيوني نحو التوسع على عن إنجازاته التي تتصل بتجريف الحقوق الفلسطينية، والتقدم بال
 المستوى اإلقليمي.

صغيرها  األحزابحين يتم فحص خارطة السياسة اإلسرائيلية، ابتداًء من الليكود، مرورا بكل 
وكبيرها، فإن الساحة تخلو من شخصية لخالفته تتمتع ببعض مواصفاته كزعيم، وضع نفسه على 

 قائمة الزعماء التاريخيين للدولة الصهيونية.
المتنافسون والطامعون في الليكود وخارجه كثر، ولكن ليس من بين كل هؤالء من يحظى بثقة 
األغلبية كما فعل نتنياهو، واألرجح أنه سيكون شاهدًا على بداية تفكك حزبه، الذي يعاني من 

 تصدعات قوية هذه األيام.
اسية رغم االنشقاق الكبير الذي نتنياهو نجح في أن يعيد لليكود قوته ودوره المتصدر في الحياة السي

، الذي تالشى وجوده مع مرور الوقت. أول من «كاديما»وقع في الحزب إّبان شارون وأنتج حزب 
أمس دعا نتنياهو أنصاره إلى الخروج للشارع إلظهار تمسكهم به، غير أن النتيجة جاءت مخيبة 

، فضاًل عن أن العدد كان لآلمال، إذ لم يحضر من قيادات الحزب إلى التظاهرة سوى اثنين
متواضعًا. بعض زعماء الحزب، بدؤوا رحلة البحث عن بديل للزعيم الذي يتهمه القضاء بالرشوة 
وخيانة األمانة، بعد أن فقدوا األمل في أن يجد الحزب طريقه، إلى المشاركة في حكومة وحدة وطنية 

راكة سياسية معه على مستوى في ظل زعامة نتنياهو، وفي ضوء عدم استعداد اآلخرين لبناء ش
 الحكم والحكومة.

قد يتحول هذا التناقض داخل الليكود إلى حالة صراع، خاصة وأن نتنياهو ال يزال يقاوم بشدة، 
ويهاجم زمالءه في قيادة الليكود، األمر الذي سيسجل بداية انهيار الليكود كحزب مركزي ليلتحق 

 بزميله حزب العمل.
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زعيمًا له، فلقد  أصبحمعه، التكتل اليميني الذي نجح في إنشائه نتنياهو حتى يتفكك الليكود، ويتفكك 
 حزبه سيخوض االنتخابات القادمة في حال جرت، على نحو مستقل. أننفتالي بينيت  أعلن

الليكود بعد نتنياهو ال يستطيع أن يحافظ على مكانته ودوره حتى لو بقي موحدًا، ان هو استمر في 
، التي ترفض كل الكتل األخرى، إقامة أي شراكة سياسية «الحريدية»األحزاب  أن يحمل على ظهره

 معها باستثناء بعض الجماعات اليمينية الصغيرة.
أما الكتلة األكبر الجديدة التي يرأسها بيني غانتس، فإنها عبارة عن خليط غير متجانس من 

الكراهية لنتنياهو والرغبة في  الجماعات واألحزاب غير التاريخية التي أكثر ما يجمعها مشاعر
ن كان من نفس الطينة اليمينية المتطرفة التي ينتمي إليها نتنياهو  اإلطاحة به. هذا الخليط، وا 
وفريقه، لن يكون قادرًا على المحافظة على وحدته، في ضوء غياب البعد األيديولوجي، وفي ضوء 

 المنافسة بين قياداته.
سرائيلية بعد نتنياهو، مآلها إلى التفكك بينما سيكون العامل األمني الساحة السياسة اإل أنهذا يعني 

 هو المحرك األساسي للسياسة اإلسرائيلية، األمر الذي ينطوي على خطورة عالية بالنسبة لإلقليم.
ساهم بقوة في تأجيج خطاب الكراهية والسلوكيات الفاشية والعنصرية، ليس فقط  أننتنياهو يغادر بعد 

نما أيضًا بين جماعات الفل إزاء بمعنى مجتمع المتدينين ومجتمع العلمانيين. « الحريديم»سطينيين وا 
االحتالل، يتناقض  أنلقد ثبت بالملموس، حتى خالل وجود نتنياهو ونجاحاته وقدراته االستثنائية، 

خر، ، وسيشكل استمرار االحتالل، والعنصرية وقمع اآلإسرائيلكليا مع الديمقراطية التي تدعيها 
الدولة، ونحو تعميق هويتها الفاشية والعنصرية. واآلن ماذا يترتب  إرهابعاماًل مغذيًا لكل أشكال 

على الفلسطينيين أن يفعلوا إزاء ذلك؟ هل تستمر معادلة االنقسام، ومعها معادلة القصف بالقصف 
ضفة؟ أعتقد أن الصهيوني للحقوق الفلسطينية في ال« القصف»في غزة، والبحث عن السالم مقابل 

على الفلسطينيين أن يتجنبوا إعطاء إسرائيل المبرر للملمة صفوفهم، إذ ينبغي أن يتركوا المجال 
لتعميق التناقضات وتطويرها إلى حالة صراع داخلي. إلى جانب ذلك من الضروري تعزيز الصمود 

ا يعني أن معادلة الفلسطيني، ومواصلة العمل بقوة لفضح الممارسات العنصرية اإلسرائيلية، هذ
القصف مقابل القصف يجب أن تختفي لفترة على األقل، والتركيز على كل أشكال النضال الشعبي 

 السلمي والسياسي والدبلوماسي.
 28/11/2019، األيام، رام هللا
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نا األول .39  إسرائيل عدو 
 حسان األسود

ي تثبيت بنية أنظمة االستبداد تّبين في السنوات القليلة الماضية كم هو كبير ومهّم دور إسرائيل ف
العربية. هذا الكيان االستعماري االستيطاني الذي قام على مبدأ إلغاء شعب حّي موجود على أرضه 
حالل شعٍب آخر مكانه، هو العّلة المزمنة والسرطان المستشري في  التاريخّية منذ آالف السنين، وا 

ربهم ضّد سّكان فلسطين األصليين حليفًا حقيقيًا جسد العرب والعروبة. لقد وجد قادة هذا الكيان في ح
خفّيًا غير ُمعلن، هو االستبداد والديكتاتورّيات القابضة على مصير الدول العربية خاّصة ذات أنظمة 

 الحكم الجمهوري. 
يقول عزمي بشارة، في محاضرة له بعنوان "الثابت والمتحّول في االنتخابات اإلسرائيلية"، إن "الكيان 

عماري االستيطاني اإلسرائيلي قام على حكم شمولي في العشرين عامًا األولى من عمره، واستند االست
إلى مبدأ الهيمنة على المجتمع اليهودي آنذاك، وليس على الديكتاتورية. من خالل السيطرة على 

لى االقتصاد من عصابة الهاغانا أواًل، ومن ثّم على الجيش اإلسرائيلي ثانيًا، وعلى النقابات ثالثًا، وع
خالل السيطرة على القطاع العام رابعًا، كان الحكم يؤّمن الشرعية المطلوبة الصطفاف جمهور 
الناخبين اليهود خلفه". ويفّرق بشارة بين هذا النموذج من الهيمنة المؤسسة لشرعّية داخلّية قادرة على 

الحّكام العرب، القائم على التغّلب بناء عصبّية حول هذا الكيان الناشئ والنموذج الديكتاتوري عند 
بالعسكر والسيطرة بالقّوة األمنّية العارية. ويقارن بين قدرة هذا الكيان على ممارسة الحكم الشمولي 
العسكري القائم على الحرب الدائمة مع العدّو العربي، وفي الوقت نفسه، قدرته على بناء حرّيات 

ج الحكم الشمولي في العالم العربي الذي قاد إلى سياسية وأحزاب وصحافة وعمل نقابي، ونموذ
االنحطاط السياسي ومصادرة الحقوق والحريات واالستيالء على الثروات وتدمير االقتصاد وتفتيت 

 المجتمعات، تحت شعار ال صوت يعلو فوق صوت المعركة مع إسرائيل.
اليهود لبعض سّكانها من استطاع هذا الكيان االستيطاني بناء نموذج خاٍص من الدولة العصرية 

، مستثنيًا السّكان العرب الفلسطينّيين األصليين. مع ذلك، هي دولة بالنسبة لهؤالء قائمة المهاجرين
على ركائز الدولة الحديثة في الغرب. االقتصاد الحر القائم على التنافس والمفتوح والمبني على 

ينافس على مستوى العالم، االستثمار في  اإلنتاج الزراعي الذي تطّور، ليصبح فيما بعد صناعّياً 
التكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير في كل المجاالت المدنية والعسكرية، السياسة البراغماتية المبنية 
على تأمين البنية التحتية لهذا االقتصاد والمصالح العليا للدولة. إضافة إلى ذلك، استثمر هذا الكيان 

من الجيش اإلسرائيلي ليس مجّرد أداة حرب وحسب، بل أيضًا مصنعًا  في الحرب مع العرب، ليجعل
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كبيرًا لتطوير صناعة السالح اإلسرائيلية، التي يقول عنها عزمي بشارة في محاضرته إّنها تعادل 
 ُعشر ما يتّم تصديره عالميًا.

ض األصليين، من كان الجيش اإلسرائيلي األداة القاتلة التي هّجرت العرب الفلسطينيين، سّكان األر 
ديارهم، لكّنه لم يكن كبقّية جيوش األنظمة العربّية االستبدادّية، وسيلًة لتأبيد نظام الحكم التسّلطي 
لعصابة أو لفرد، ولم يكن وسيلًة للنهب واالسترزاق، ولم يكن وسيلة للفساد والتخريب الممنهج للكيان 

ين المعتبرين في نظر القانون مواطنين كاملي اإلسرائيلي، ولم يكن وسيلًة لقمع اليهود اإلسرائيلي
 المواطنة، بل كان الناظم الرئيس واألساسي لحركة تطّور هذا الكيان.

من هذا المنطلق، نجد أّن كيانًا غاصبًا ال شرعّية له استطاع أن يستفيد من نظام التشغيل الغربي، 
السلطة بين األحزاب وعلى احترام إن صّح التعبير، وأن يبني منظومة مؤسساتّية قائمة على تداول 

القانون. وبغّض النظر عن عنصرّية الدولة كلها، وعنصرية الكيان القائم أساسًا على التمييز بين 
المواطنين اليهود وغيرهم، وعلى التمييز بين المواطنين اليهود ذاتهم حسب منبتهم الشرقي والغربي، 

كن إغفالها، والتي سيكون لها تأثير مدّمر على هذا وعلى غيرها من السلوكيات العنصرية التي ال يم
الكيان في نهاية المطاف. ولكن يبقى أّن هذا الكيان قد أثبت قدرته على البقاء في محيٍط من الدول 
المحكومة بأنظمة ديكتاتورّية فاشلة، هي بحكم بنيتها وتركيبتها غير قابلة لالستمرار إاّل بهذا الشكل، 

 غييرها، تأخذ البلدان والشعوب إلى متاهات المجهول.وعند أية محاولٍة لت
كيف استطاع هذا الكيان االستيطاني أن يخرج من هذه المعادلة، على الرغم من أّنه يعتمد ويدين 
بالدرجة األولى لوجوده على العسكرة والجيش؟ ببساطة شديدة، استثمر فائض القّوة واالستبداد 

األرض الحقيقّيين، وفي محاربة شعوب دول الجوار، سواٌء  المالزمين للعسكرة في محاربة أصحاب
مباشرة من خالل حروبه المستمرة ضّدهم، أو من خالل دعم حّكامهم المستبّدين في الوصول أواًل 
وفي االستمرار ثانيًا في الحكم. لقد شّكل الشعب الفلسطيني، بالدرجة األولى، ومن ثّم شعوب دول 

ل االختبار لفائض التوّحش اإلسرائيلي، فكان التصريف نحو الخارج، ال الطوق، بالدرجة الثانية، حق
 نحو الداخل.

 استثمر هذا الكيان في مسألة اإلرهاب، لتعزيز وجوده وتقويته، على المستويين الدولي واإلقليمي،  
بينما استثمر المستبدون في بعض الدول العربّية في ذلك لتعزيز تفّردهم بالحكم على حساب 

وب. وبينما كان الجيش اإلسرائيلي مصدرًا للتنمية والتطوير لهذا الكيان االستيطاني، جعلت الشع
بعض أنظمة الحكم الجمهورّية في بالدنا العربّية الجيوش وأجهزة الدولة مرتعًا للفساد والتخريب 

المالي، نجد  الممنهج، فبينما يقيم رئيس الوزراء األسبق، إيهود أولمرت، وراء القضبان، بتهم الفساد
 حّكامًا عربًا خلعتهم ثورات شعبّية عارمة خارج السجون يتمّتعون بما سرقوه من قوت شعوبهم.
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لم يعد التحالف الموضوعي بين أنظمة االستبداد العربّية والكيان الصهيوني خفّيًا، بل بدأت تظهر 
سرائيل لمواجهة الخطر إلى العلن اآلن أصوات تجاهر بضرورة التحالف بين بعض الدول العربية وا  

اإليراني. والوقاحة ال تقف عند حد، فمهما كانت حالة العداء التي يكّنها نظام حكم الماللي للعرب 
والعروبة، والتي يغّطيها بشعارات المقاومة والممانعة، فإنه ال وجود لصراع تناحرّي بين العرب 

ي مقدورنا التعايش معهم، وفق مبادئ واإليرانّيين، وحالما يتحّرر هؤالء من االستبداد سيكون ف
المصالح المشتركة. أّما مع كيان استيطاني أزاح شعبًا بأكمله من أرضه، فالمسألة ليست بحاجة 
للنظر والتفّكر. إسرائيل عدّونا األول والثاني والثالث، ومعها االستبداد الجاثم فوق صدور شعوب 

 المنطقة، عربيًا كان أم إيرانّيًا.
 28/11/2019ديد، لندن، العربي الج
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 أليكس فيشمان
يتباهى جهاز األمن بأنه نجح في أن يفرض على "حماس" الحفاظ على الهدوء، على طول الجدار، 
في األسبوعين األخيرين، بما في ذلك إلغاء استثنائي للتظاهرات الجماهيرية في نهاية األسبوع. ولكن 

حملة "الحزام األسود" بالفعل انعطافة جوهرية في االحتكاك مع قطاع غزة أم أن الهدوء  هل خلقت
في األسبوعين األخيرين هو خطوة تكتيكية أخرى من جانب "حماس"؟ االختبار األول لذلك سيكون 

 سنة على 72في نهاية األسبوع القريب القادم: يوم الجمعة سيحيي الفلسطينيون، مثل اإلسرائيليين، 
، اليوم الذي قررت فيه األمم المتحدة تقسيم البالد. إذا ساد الهدوء على طول 1947تشرين الثاني  29

الجدار، أو جرت تظاهرات رمزية فقط، فسيكون هذا مؤشرًا واضحًا إلى تغيير محتمل. إذا لم تنتقل 
فقط سيكون ممكنًا أيام الغضب في الضفة إلى قطاع غزة، فسيكون هذا مؤشرًا إيجابيًا أكثر. عندها 

 البدء بالتفكير بتعابير "نافذة الفرص" لتسوية بعيدة المدى في غزة.
عندنا يسارعون إلى االحتفال باإلنجازات التكتيكية، ولكن النشوى بعد الحمالت العسكرية الناجحة 

ي تؤدي دومًا عندنا إلى أخطاء سياسية في فهم المجتمع الفلسطيني. دومًا يخيل لنا أن الحسم ف
معركة تكتيكية ما هو انتصار شامل. اآلن أيضًا، مثاًل، تمكنا من أن ننسى أن هدوء األسبوعين 
األخيرين جاء بعد سنة ونصف السنة من التظاهرات المتواصلة، في كل نهاية أسبوع، شارك فيها 

دة" التي ألف نسمة. إسرائيل، القوة العظمى اإلقليمية، لم تنجح في لجم "العرب 50آالف إلى  5بين 
قتيل وآالف  300جعلت الحياة في غالف غزة ال تطاق. فعندما سجل في الطرف اآلخر أكثر من 

 الجرحى، يحتمل أن يكون الحكم في غزة ببساطة يعيد احتساب المسار فقط.
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من غير المستبعد أن تكون "حماس" حرصت على إلغاء التظاهرات على الجدار منعًا لإلصابات 
ئيلي، ما كان يسمح لـ "الجهاد اإلسالمي" بأن يناكف مرة أخرى قولها ويطلق النار بنار الجيش اإلسرا

نحو إسرائيل. كما أنه من غير المستبعد أن يكون الهدوء الذي فرضته "حماس" على المنظمات 
األخرى في غزة ينبع من اعتماالت داخلية في "حماس"، بعد أن صفت إسرائيل عنها حجر عثرة هو 

د" أبو العطا، الذي لم يقبل إمرتها وتصدرها. فـ "حماس" ترى نفسها اليوم كجيش بكل مسؤول "الجها
معنى الكلمة، وليس كذراع عسكرية لمنظمة "إرهاب". وللتجسيد على ذلك، يعتبر محمد ضيف في 
بيانات "حماس" رئيسًا لهيئة األركان العامة لكتائب عز الدين القسام، وليس قائد الذراع العسكرية، 

 ا كان يسمى في الماضي. أما "الجهاد اإلسالمي" فقد رفض الدخول تحت سلسلة القيادة هذه.كم
على األرض نفسها توجد بضعة مؤشرات مشجعة أخرى. فالقوى "الالجمة" لـ "حماس" أطلقت في 
األسبوعين األخيرين النار على متظاهرين حاولوا الخروج عن التعليمات القاضية بعدم الدخول إلى 

حراق الحقول في األر  اضي اإلسرائيلية أو إلقاء عبوات على الجنود، بل أوقفت إطالق البالونات وا 
إسرائيل. أما قادة الوحدات الذين لم يقبلوا بإمرة المنظمة فقد اعتقلوا. تتصرف "حماس" بشكل متصالح 

اس" على قبول أيضًا مع السلطة الفلسطينية: لشدة خيبة أمل مكتب أبو مازن في رام هللا وافقت "حم
شروطه إلجراء االنتخابات، بال تحفظ تقريبًا، بما في ذلك الموافقة على السير إلى انتخابات للبرلمان 

 بالضفة في إطار قائمة ال تتماثل مباشرة مع منظمة "حماس".
غير أن الجيش ال يكتفي باإلنجاز العسكري، بل يدفع القيادة السياسية لتثبيت اإلنجاز بخطوات 

داعمة، معناها تحسين الوضع االقتصادي في قطاع غزة وعمليًا تثبيت حكم "حماس" في مدنية 
القطاع. أن يكون الجيش راضيًا عن اإلنجاز العسكري شيء، واللعب بالمادة المتفجرة السياسية شيء 
آخر. فهذا لم يعد ملعب الجيش. من قال إن "حماس" بالفعل غيرت سياستها؟ من قال إن على 

قبل أن تعالج "الكيان الصهيوني" هو أن  –ن تطور قبضتها في قطاع غزة؟ هدف "حماس" إسرائيل أ
تسيطر قبل ذلك على السلطة الفلسطينية، على الجمهور الفلسطيني كله، سواء باالنتخابات أم بـ 
"اإلرهاب". لهذا الغرض تجدها تحتاج إلى وقف نار بعيد المدى كي تترسخ. هل تشتري إسرائيل 

لمدى القصير، يؤدي إلى نشوء عدو أقوى بكثير للمدى البعيد؟ وهل هذه بالفعل تعليمات هدوءًا ل
القيادة السياسية للجيش أم أنه في ظل عدم وجود قيادة سياسية يقود الجيش قرارات ذات آثار سياسية 

 بعيدة المدى؟
 "يديعوت"

 28/11/2019، األيام، رام هللا
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