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 ة وغور األردن ييخصص مساعدات مالية لدعم مستوطنات الضفة الغربنتنياهو  .1

وطنات في الضفة تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتخصيص عشرات ماليين الشواقل للمست
الغربية مساء الخميس، ومن المقرر أن تقوم الحكومة المؤقتة بالموافقة على التمويل األمني مطلع 

 األسبوع المقبل.
 40االستيطاني إن الحكومة ستوافق يوم األحد على أكثر من ” يشاع“وقال نتنياهو لقادة مجلس 

 ارئ في الضفة الغربية.مليون دوالر( لمحطات األمن والطو  11.5مليون شيكل )
، وفقا لبيان صادر عن مكتب ”إننا نواصل تعزيز االستيطان ودعمه“وقال نتنياهو خالل االجتماع 

 ”.إنهم لن يقتلعونا من هنا“رئيس الوزراء. 
مليون شيكل لخدمة  5.5 و للمستوطنات، لالحتياجات األمنيةمليون شيكل  34.5وسيشمل التمويل 

 مراء في الضفة الغربية.إسعاف نجمة داود الح
 مليون شيكل لمراكز اإلرشاد النفسي. 3.6وقال مكتب رئيس الوزراء أيضا إن الوزراء سيخصصون 

 في الضفة الغربية.” في إطار الحفاظ على حياة وأمن إخواننا“وقال نتنياهو إن التمويل سيكون 
 29/11/2019، سرائيلإوف أتايمز 

 
 عريقات: الدور األوروبي قادر على خلق واقع سياسي جديد .2

نفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أهمية دور أكد أمين سر اللجنة الت: رام هللا
المجتمع الدولي في الحفاظ على مبادئ القانون الدولي والعدالة وحقوق اإلنسان التي يتبناها، في 

 مواجهة االنقالب اإلسرائيلي األميركي عليها.
ى خلق واقع سياسي وشدد عريقات على أهمية لعب دور أوروبي فاعل وملموس كقوة رئيسة قادرة عل

نقاذه من الهيمنة األميركية، يبدأها باالعتراف األوروبي  جديد يغير مشهد المستقبل السياسي وا 
 الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسالم وحل الدولتين.

وقال عريقات: "إن حل الدولتين كان تنازال فلسطينيا مؤلما من أجل السالم كما كان خيارا دوليا، وأن 
ولتين هو فشل إلرادة المجتمع الدولي كله. ونحن أمام مرحلة مصيرية والقضية اليوم فشل حل الد

تتعدى فلسطين وتهديد قضيتها العادلة، إلى تهديد المصلحة العالمية للحفاظ على األمن والسلم 
 الدوليين".

جراءاتها لحماية حل الدولت ين وردع وفي السياق ذاته، طالب عريقات دول العالم بتحديد موقفها وا 
 الجرائم اإلسرائيلية، مشيرا إلى إعالن إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ضم المزيد من األراضي.
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وأضاف: "على المجتمع الدولي تحديد تبعات السياسيات اإلسرائيلية السياسية والقانونية بما فيها 
نهائي واضحة ومعّرفة الضم، على حق تقرير المصير لشعب فلسطين"، مؤكدًا أن "قضايا الحل ال

 جيدا ولم يكن يوما حق تقرير المصير خاضعا للمفاوضات أو المساومة".
 29/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القرعاوي يدعو العالم لرفع الظلم عن الشعب الفلسطينيالنائب  .3

كرم، فتحي القرعاوي، العالم دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في طول: رام هللا
 لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم االحتالل "اإلسرائيلي" المستمرة.

وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالب القرعاوي في بياٍن له، المجتمع الدولي 
سكوت على جرائمه وانتهاكاته بحق للتكفير عن خطاياه المتمثلة في دعم االحتالل "اإلسرائيلي" وال

 البشر والحجر.
وأكد النائب القرعاوي أنه حان الوقت ألن يقف العالم إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدا تمسك 

طالق سراح كل األسرى وعودة  أرضهشعبنا في  قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وا  وا 
 الالجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.

التوازي مع ذلك، دعا القرعاوي الشعب الفلسطيني وقواه السياسية لتعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف وب
 والتمسك بالثوابت في وجه االحتالل "اإلسرائيلي" وكل التحديات التي تواجهه.

 29/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في غزةللمرة الثانية خالل أيام.. االحتالل يقصف مواقع للمقاومة  .4

قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم السبت مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع : وكاالت
غزة، بحجة الرد على صاروخ فلسطيني ُأطلق باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية القريبة، وذلك للمرة 

 الثانية خالل ثالثة أيام.
عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة  فقد شنت طائرات االحتالل عدة غارات على موقع لكتائب

وأدى القصف إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات.  حماس، في بلدة بيت الهيا شمالي القطاع.
وقبل ذلك ببضع ساعات، استهدفت غارة أخرى مرصدا يعود أيضا لكتائب القسام قرب الشريط 

دا للمقاومة شرق مدينة غزة بعدد كما قصفت مدفعية جيش االحتالل مرص الحدودي شمالي القطاع.
 من القذائف الصاروخية.
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وكان مراسل الجزيرة في فلسطين أفاد بانطالق صفارات اإلنذار في المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية 
 لقطاع غزة بعد قصف المرصد.

ويأتي القصف اإلسرائيلي بذريعة الرد على إطالق قذيفة صاروخية من القطاع، سقطت في منطقة 
 ير مأهولة قرب مستوطنة "رعيم".غ

 30/11/2019، الدوحة، الجزيرة
 

 تحت االختبار وحال وجود خلل سترحل األمريكيالحية: المستشفى  .5
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن قرار الحركة هو أن تبقى مسيرات : غزة

 يكون األسبوع المقبل تاريخًا لعودتها. العودة حالة وطنية فلسطينية، داعيًا إخوانه في المسيرات أن
ولفت خليل الحية خالل مقابلة على الميادين إلى أن "العالقة بيننا وبين االحتالل هي عالقة مواجهة 

وأوضح  للدفاع عن شعبنا"، مضيفًا أن "الحديث عن هدنة طويلة غير واقعي وهو محض تكهنات".
"، مشيرًا إلى أن ما يهم إسرائيلالمراهنة على التزام  "ال يمكن أن تجدد المقاومة وفي مقدمتها حماس
 الحركة اتمام صفقة تبادل حقيقية وجادة لألسرى.

أن الحاجة الطبية في القطاع دفعت للقبول بدخول مستشفى تابعة لجمعية  أشار إلىوفي السياق، 
"هي لم  خيرية أميركية، موضحًا أن المستشفى هي من نتائج مسيرات العودة وكسر الحصار و

كما أضاف أن المستشفى تحت االختبار وفي حال وجود أي خلل في  تفرض علينا بل وافقنا عليها".
 عملها سترحل.

 30/11/2019، وكالة سما اإلخبارية
 

 بجراحهما في قطاع غزة متأثرانشهيدان  .6
أحد  قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد اإلسالمي"، إن: غزة ــ ضياء خليل

مقاوميها استشهد متأثرا بجراح أصيب بها خالل التصعيد األخير على قطاع غزة. وذكرت أن رائد 
عاما(، من حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، استشهد متأثرا بجراح أصيب بها خالل  30السرساوي )

 معركة "صيحة الفجر".
س، الخميس، بانفجار عرضي أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها أمو 

وأعلن تنظيم عسكري مقرب من حركة "فتح" استشهاد ثائر العبد حامد  في بيت الهيا، شمال القطاع.
 عاما(، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها بانفجار داخلي. 29)

 29/11/2019العربي الجديد، لندن، 
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 الرجوب لـ"اإلسرائيليين": لن نسمح بالتسُبب بأذى لكم .7

الفلسطيني لكرة القدم وعضو مركزية حركة فتح جبريل الرجوب  االتحادقال رئيس  :اإلخباريةالقدس 
خالل لقائه "إسرائيليين" في رام هللا أنهم لن يتوجهوا لسفك الدماء، وأن السلطة الفلسطينية تشكل جسًرا 

المقاطعة في رام وشريًكا للسالم مع "إسرائيل"، وبحسب إذاعة جيش االحتالل فإن اللقاء أقيم بمقر 
هللا. وأضافت إذاعة جيش االحتالل أن الرجوب قال أنهم لن يسمحوا ألحد بتجاوزهم والتسبب بأذى 
"لإلسرائيليين"، وقال مراسل اإلذاعة أن والدة أحد جنود جيش االحتالل القتلى في حرب لبنان الثانية 

لرجوب قال خالل اللقاء أيضًا أن شاركت في اللقاء. في حين قالت قناة "كان" العبرية إن جبريل ا
إقامة الدولة الفلسطينية ستفتح عواصم الدول العربية أمام "إسرائيل"، وكذلك فإن أمن "إسرائيل" متعلق 

 بإقامة دولة فلسطينية.
 29/11/2019، فلسطين أون الين

 
 حبيب: معركتنا مع العدو لن تنتهي إال بزوال االحتالل .8

لقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، خضر حبيب "إن المعركة مع العدو قال ا :"فلسطين اليوم" –غزة 
ولن تنتهي إال بزواله وأن النصر سيكون حليفنا مهما بلغ هذا الكيان من قوة  مستمرة،الصهيوني 
وأضاف حبيب "نحن نودع اليوم مجاهدًا صنديدًا من مقاتلي سرايا القدس الميامين، نؤكد  وغطرسة".

 وأن دماء الشهداء حتمًا ستزهر نصرًا وكرامة". ماضية،المقامة أن مسيرة الجهاد و 
ووجه حبيب خالل كلمته التحية لدماء الشهداء ولعوائل الشهداء الذين يقدمون أغلى ما يملكون 

 ويجودون بفلذات أكبادهم فداء لهذه األرض المباركة ولهذا الوطن.
 29/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 دعو إلطالق برنامج طوارئ إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في لبنانحماس ت .9

، في لبنان، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي ووكالة «حماس»دعا مكتب شؤون الالجئين في : بيروت
طالق "برنامج طوارئ إلغاثة الالجئين  أونروا لتحمل مسؤولياتهم تجاه الالجئين الفلسطينيين وا 

 .الفلسطينيين في لبنان"
 29وقال المكتب، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 

من نوفمبر كل عام: إن هذه المناسبة تأتي وسط تفاقم األوضاع اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية 
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في المخيمات  لالجئين الفلسطينيين في لبنان وحالة الهجرة إلى دول الغرب نتيجة لتردي األوضاع
 ومع تراجع كبير وتقليص للخدمات اإلنسانية التي تقوم وكالة "أونروا" بتقديمها لالجئين الفلسطينيين.

ودعت حماس في بيانها إلى تكثيف الجهود العربية واإلسالمية والدولية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
 ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقرار حقوقه المشروعة.

 29/11/2019، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 
 ليبرمان يطرح شروطا يرفضها الحريديون لتشكيل حكومة يمينية .10

استعرض رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، مطالبه المتعلقة بقضايا الدين 
بنيامين  والدولة، وهي شروطه لالنضمام إلى حكومة تتشكل من أحزاب اليمين والحريديين برئاسة

نتنياهو. ورغم أن ليبرمان وصفها بـ"مطالب متساهلة"، إال أن األحزاب الحريدية لن توافق على 
 معظمها.

وكان ليبرمان قال أمس إنه لو تنازل نتنياهو في قضايا الدين والدولة، لوافق حزب "يسرائيل بيتينو" 
 على االنضمام لحكومة تشارك فيها األحزاب الحريدية.

لب التي طرحها ليبرمان، تعديل قانون التجنيد بنصه األصلي، الذي طرحه الجيش وبين المطا
اإلسرائيلي ويلزم الشبان الحريديين بالتجند، إلغاء قانون إغالق المحال التجارية أيام السبت، التهود 
بواسطة حاخامات المدن، الزواج المدني للجميع، إعادة المصادقة على "خطة الحائط المبكى" 

اح لليهود من التيارات غير األرثوذكسية بالصالة في حائط البراق وتحصيص مستحة لهم، بالسم
 تسيير المواصالت العامة في أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية.

وأشارت وسائل إعالم إسرائيلية إلى أن هذه المطالب هي شروط لن توافق عليها األحزاب الحريدية، 
ألخيرة على موضوع التجنيد وفتح المحال التجارية أيام السبت في مناطق التي وافقت في األسابيع ا

 معينة.
إال أن األحزاب الحريدية ترفض بشدة قسما من هذه المطالب، وخاصة الزواج المدني أو المصادقة 
على المواصالت العامة أيام السبت والتهود بواسطة حاخامات المدن، بادعاء أنها تتعارض مع 

 ودية.الشريعة اليه
 حريدية. –وعمليا، فإنه بواسطة هذه المطالب والشروط، يعلن ليبرمان رفضه تشكيل حكومة يمينية 

وكتب ليبرمان في صفحته في "فيسبوك" أنه "لن نتنازل عن سن قانون التجنيد، بنصه وروحه، ولن 
امة أيام السبت، نتنازل عن إلغاء قانون فتح المحال التجارية، ولن نتنازل عن تسيير المواصالت الع
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ولن نتنازل عن الزواج المدني، وسنطالب بإدخال المواضيع األساسية )اللغة االنجليزية والعلوم( إلى 
 جهاز التعليم الحريدي. هذه هي شروط العتبة".

وأضاف ليبرمان أنه "نريد دولة طبيعية، يعيش المواطنون فيها وفق مبدأ إحيا ودعنا نحيا. وأنا ال 
ال التجارية في بني براك )مدينة حريدية(، ولست مستعدا للموافقة على إغالق محال أطلب فتح المح

 تجارية يوم السبت في أشدود. نقطة".
ودعا ليبرمان إلى حكومة وحدة تتشكل من حزب الليكود وكتلة "كاحول الفان" ومن دون األحزاب 

 الحريدية.
 29/11/2019، 48عرب 

 
 إيران بسورية ة ومكثفة ضد  خطة بينيت الحربية: هجمات متواصل .11

يتحدث وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، عن وضع سياسة جديدة ضد التواجد اإليراني في 
سورية، وتقضي بشن هجمات متواصلة ودائمة ضد القوات اإليرانية والميليشيات الموالية لها، حتى 

 لية اليوم، الجمعة.انسحابها من سورية، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعالم إسرائي
وحسب هذه التقارير، فإن بينيت تحدث عن هذه السياسة خالل محادثات مغلقة في هيئة األركان 
العامة للجيش اإلسرائيلي، وقال خاللها إن االنتقال إلى هذه السياسة ضد إيران في سورية تنطوي 

عراق ولبنان، وأن حزب هللا على استغالل "فرصة" أن إيران تواجه أزمة داخلية عميقة، وخاصة في ال
 يواجه أزمة مشابهة، واعتبر أن احتمال تدخل حزب هللا ضئيل.

وقال بينيت لضباط هيئة األركان العامة إن على إيران االنسحاب من سورية. وبحسبه، فإنه تم 
عاما، بنصب قذائف صاروخية قرب الحدود، وأن بحوزة الحزب اآلن  25السماح لحزب هللا، قبل 

 ف قذيفة صاروخية.أل 140
واعتبر بينيت أنه "يحظر تكرار هذا الخطأ" وأنه ينبغي القيام بعملية عسكرية هجومية إلى جانب 
زيادة الضغوط االقتصادية والسياسية على إيران، وأن "التوقيت الصحيح هو الحالي، حيث نشأت 

 نافذة فرص إستراتيجية لتنفيذ سياسة متشددة".
نت هناك خسائر بشرية إيرانية أكثر في سورية، فإن ذلك يزيد الضغوط وأضاف بينيت أنه كلما كا

على طهران لسحب قواتها من هناك. واعتبر أن الرسالة اإلسرائيلية يجب أن تكون حادة وواضحة 
وهي أنه "ال يوجد شيء تبحث عنه إيران هنا"، بمعنى أنه "ال يوجد أي سبب لقوات إيرانية أن تتواجد 

 سرائيل، والسياسة اإلسرائيلية لن تسمح بحدوث ذلك".بالقرب من حدود إ
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بينيت يعتبر أن "الخطر ضئيل نسبيا" من انتهاج سياسة 
كهذه، وأنه من دون عمليات عسكرية كهذه ضد إيران في سورية، فإن "الخطر سيكون كبيرا في 

 عملنا العسكري". المستقبل القريب والمتوسط، وقد يمنع إمكانيات
وأضاف بينيت أنه "بدال من انتظار اقتراب اإليرانيين من الحدود، وانشغال إسرائيل طوال الوقت بلجم 
ذلك، يجب االنتقال إلى خطوات هجومية إلبعادهم اآلن"، وأن الدول العظمى، خاصة الواليات 

 المتحدة وروسيا، "لن تنفذ خطوات لمصلحتنا بهذا الخصوص".
ارير صحافية إلى أن هذه السياسة ضد إيران في سورية، التي يطرحها بينيت، تنطوي وأشارت تق

على مخاطر كبيرة جدا، وأن الرد اإليراني يمكن أن يكون بإطالق قذائف صاروخية وصواريخ 
 موجهة بشكل مكثف نحو إسرائيل.

دولة تبعد أكثر من  رغم ذلك، يعتبر بينيت إن هذا احتمال ضئيل وأنه "ال حاجة إلخافة الجمهور من
كيلومتر عن إسرائيل"، وأن المواجهة ستدور في سورية وفي ظروف "أفضل بكثير بالنسبة  1300

 للجيش اإلسرائيلي".
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من أجل تطبيق هذه السياسة التي يتحدث عنها بينيت، ينبغي أن 

للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(. يحصل على دعم من نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر 
كذلك فإن الفترة التي سيتولى فيها منصب وزير األمن ليست واضحة، إثر األزمة السياسية في 
إسرائيل والفشل بتشكيل حكومة. وأضافت الصحيفة أن نقطة أخرى تتعلق بشرعية تنفيذ حكومة 

 إسرائيلية انتقالية لعمليات حربية.
أن موقف قيادة الجيش اإلسرائيلي من هذه السياسة التي يطرحها بينيت ليس  وأشارت الصحيفة إلى

 واضحا، لكن في حال دعمها نتنياهو، فإن على الجيش االنصياع وتنفيذها.
 29/11/2019، 48عرب 

 
 إسرائيليون في رام هللا للتضامن مع الشعب الفلسطيني .12

ين رام هللا للتضامن مع الشعب الفلسطيني من اإلسرائيلي 500زار نحو  ”:القدس العربي“ –الناصرة 
في يوم التضامن العالمي المتزامن مع ذكرى قرار التقسيم، وكان في استقبالهم عدد من القادة 
الفلسطينيين منهم جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ومحمد المدني عضو اللجنة 

تمع اإلسرائيلي، والشيخ محمود الهباش قاضي المركزية للحركة ورئيس لجنة التواصل مع المج
 القضاة، وعدد من الشخصيات السياسية والمجتمعية والدينية، وفق بيان صادر عن لجنة التواصل.
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وحسب البيان، تخلل اللقاء كلمات ألعضاء كنيست ورؤساء جمعيات ومؤسسات مجتمعية تمحورت 
قامة الدولة الفلسطيني حالل السالم وتحميل اليمين اإلسرائيلي بقيادة حول ضرورة إنهاء االحتالل وا  ة وا 

فشالها بذرائع مختلفة. وأكدوا على  رفضهم لالدعاء اإلسرائيلي “نتنياهو مسؤولية توقف المفاوضات وا 
بغياب الشريك حيث تمثل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الشريك الحقيقي لكل 

 ”.نهاء الصراعالراغبين في تحقيق السالم وا  
 29/11/2019القدس العربي، لندن، 

 
 «العفو عن نتنياهو مقابل االعتزال»رجال دين يطالبون الرئيس اإلسرائيلي بـ .13

مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة للكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( تشكيل : نظير مجلي -تل أبيب
د هناك مفر من التوجه إلى انتخابات جديدة، حكومة والشعور بأن األزمة السياسية تتفاقم وأنه لم يع

بدأ عدد من مسؤولي حزب الليكود ينفضون عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويتهمونه بجر 
البالد إلى انتخابات ثالثة غير ضرورية فقط لكي يخدم مصالحه الشخصية، توجه أربعة من كبار 

عفوًا عن نتنياهو ومنع »ين يطلبون منه أن يصدر رجال الدين اليهود برسالة إلى الرئيس رؤوبين رفل
 «.محاكمته باالتهامات بتلقي الرشى، وذلك مقابل اعتزاله السياسة إلى األبد

وقال رجال الدين، اميتاي فورات وحاييم نفون ويعقوب مدان وعميحاي غوردين، في رسالتهم إن 
ر باشتعال حرب أهلية بسبب االنقسام إسرائيل تتجه إلى واحدة من أخطر أزماتها الداخلية وهناك خط

بين المعسكرات، وأفضل ما يمكن عمله هو منع انتخابات جديدة والتوصل إلى اتفاق حول تشكيل 
من دون نتنياهو. وكان مجموعة من رؤساء « الليكود»و« كحول لفان»حكومة وحدة بين حزبي 

د، ومعهم وزراء ونواب سابقون، قد البلديات اإلسرائيلية األعضاء في المجلس المركزي لحزب الليكو 
 «.حتى ال يخسر الحزب ومعسكر اليمين كله الحكم»خرجوا بحملة لدفع نتنياهو إلى االستقالة 

وأعرب هؤالء عن تأييدهم للنائب عن الحزب، جدعون ساعر، الذي يعتبر وحيدا في قيادة الليكود، 
يل. وطالبوا بإجراء انتخابات داخلية على الذي تجرأ على التمرد والتصريح بأن على نتنياهو أن يستق

 رئاسة الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة. 
 30/11/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 صاروخ يوميا 1,200خبير عسكري إسرائيلي: لسنا مستعدين لسقوط  .14

قال خبير عسكري إسرائيلي، إن "الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ليس : عدنان أبو عامر -21عربي
صاروخ يوميا في أي مواجهة عسكرية قادمة، ألن المنظومة األمنية  1,200تحمل سقوط  بوسعها
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والعسكرية اإلسرائيلية، تعتقد أن وقتا قريبا ما ستندلع مواجهة عسكرية شاملة تشمل حزب هللا وحماس 
يران، مع مختلف أذرعها في المنطقة، وفي هذه المواجهة سوف تدفع إسرائيل ثمنا باهظا من فق دان وا 

 األرواح والمس بشبكات المياه والكهرباء، وتوقف حركة المواصالت". 
وأضاف رون بن يشاي في تحليله العسكري المطول في صحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته 

"، أن "الجبهة الداخلية ال تبدو مستعدة لهذا السيناريو، والجيش اإلسرائيلي ينتظر تشكيل 21"عربي
ار موازنة له، ألن حالة الشلل التي أصيبت بها الجبهة الداخلية حكومة مستقرة من أجل إقر 

اإلسرائيلية خالل المواجهة األخيرة في غزة، وشملت وسط إسرائيل، وصوال إلى منطقة تل أبيب 
 وغوش دان طوال أيام المواجهة". 

نما ال منظومة وأوضح أن "العملية التعليمية ليس فقط لم تنتظم خالل هذه المواجهة القصيرة، وا 
االقتصادية المهمة لم تعمل كعادتها، والغريب ان تطورات كهذه حصلت من خالل مواجهة جوية 
محدودة فقط، وربما ليس صعبا تصور ما الذي قد ينجم عن مواجهة متعددة الجبهات، تشمل حزب 

 هللا وأذرع إيران في الجبهة الشمالية، وربما تنضم إليهم جبهة غزة الجنوبية". 
يشاي، وثيق الصلة بكبار جنراالت الجيش اإلسرائيلي، أن "مواجهة عسكرية كهذه سوف وأكد بن 

تستمر أياما طويلة، ومن المتوقع وفق كل التقديرات االستخبارية أن تجبي من إسرائيل أثمانا باهظة، 
نما األثمان االقتصادية، التي سيجد االقتصاد  ليس فقط من خالل سقوط الخسائر البشرية، وا 

 رائيلي صعوبة في التعافي من آثارها".اإلس
ونقل عن قائد الجبهة الداخلية الجنرال تامير يديعي أنه "كتب قبل أشهر مقاال في دورية عسكرية 
ذكر فيه أن توفر منظومات القذائف الصاروخية بكميات كبيرة لدى القوى المعادية، لم يعد يهدف 

نما إلحداث ش لل كامل في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، واختراق فقط لتخويف اإلسرائيليين فحسب، وا 
المنظومة االقتصادية، وهذه تقديرات غاية في الصعوبة، لم تكن لتقال لوال أن الجنرال يدرك تماما ما 

 بين يديه من معطيات".
وأشار إلى أنه "لدي تقدير يفيد بأن االيرانيين وحزب هللا في الجبهة الشمالية، وحماس في الجبهة 

جنوبية، ليسوا معنيين جميعا، على األقل حاليا، بمواجهة واسعة متعددة الجبهات، وفي حال اندلعت ال
مثل هذه المواجهة، فإن القدرة االستخبارية والهجومية للجيش اإلسرائيلي ستأخذ بالتنامي، بما سيحسم 

 الحرب بطريقة لم يعهدها اإلسرائيليون من قبل".
اندالع هذه المواجهة، ستطرح أسئلة عديدة على دوائر صنع القرار واستدرك قائال، إنه "في حال 

اإلسرائيلي: كم من الوقت سوف تستمر، وأي ثمن سوف ندفعه نحن اإلسرائيليين على صعيد 
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الخسائر البشرية من جهة، والدمار في البنى التحتية، والخراب االقتصادي، وهذه األسئلة تؤدي 
 بعضها إلى بعض". 

أنه "كلما طال أمد المواجهة العسكرية، ستكون الخسائر في المسألتين أكبر وأخطر، وختم بالقول ب
ولذلك فإن مدى تكبد الجبهة الداخلية للخسائر نتيجة سقوط عشرات آالف القذائف الصاروخية، جزء 
 منها يحمل رؤوسا متفجرة بأوزان ثقيلة، تصل أحيانا إلى مئات الكيلوغرامات، ستكون حرجة ومكلفة".

 29/11/2019، "21وقع "عربي م
 

 حالة انتحار سنويا   500تشهد  "إسرائيل" .15
 500تل أبيب: كشفت عضو الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( ياعيل غيرمان، أنه في كل عام يضع 
يدفن »شخص حدًا لحياتهم في إسرائيل. وقالت، خالل مؤتمر أقيم في الكنيست، إن هذا الموضوع 

ب الحديث عنه، ولكنه يرفض االختفاء، ويقفز في وجوه المجتمع ويتسبب تحت السجاد، وال أحد يح
يجب طرح الموضوع للعالج الطبي والنفسي، هذه األمراض على بساط »وأضافت: «. في مآس كثيرة

 «.البحث والتعامل معها مثل التعامل مع أي مرض بدني
للصحة « غيهاه»ر ومدير مركز وقال البروفسور غيل زالتسمان، رئيس المجلس القومي لمنع االنتحا

النفسية، إن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يعزز شعور الصبيان باالغتراب النفسي. وهذا 
في السنوات األخيرة تضاعفت مرتين »ينعكس في الوضع على الشبكات االجتماعية؛ حيث إنه 

 «.عاما 12حاالت االنتحار بين األطفال دون جيل 
مدان، من الكلية األكاديمية يافا تل أبيب، تقريرًا حول حاالت االنتحار في وقدم الدكتور سامي ح

المجتمع العربي مقارنة مع المجتمع اليهودي. وأشارت نتائج التقرير إلى أن عدد حاالت االنتحار في 
المجتمع العربي أقل بكثير مقارنة مع المجتمع اليهودي، ولكن عدد حاالت االنتحار بين المراهقين 

 عاما في المجتمع العربي مرتفع نسبيًا. 24 - 15شباب في الفئة العمرية وال
 30/11/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 اعتراف إسرائيلي بفشل مشاريع تهويد الجليلتقرير:  .16

أقر تقرير نشرته صحيفة "مكور ريشون" التابعة للتيار الديني : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
بحقيقة فشل جهود حكومات االحتالل اإلسرائيلي في تهويد الجليل، ليس  الصهيوني االستيطاني،

لجهة المعطيات اإلحصائية المتعلقة بتراجع نسبة اإلسرائيليين اليهود مقابل ثبات عدد السكان 
نما أيضًا لجهة فشل دولة االحتالل اإلسرائيلي بإنشاء بنية اقتصادية  الفلسطينيين العرب فحسب، وا 
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لى توفير أسباب بقاء األجيال الشابة من اليهود اإلسرائيليين، الذين ولدوا في العقود جذابة قادرة ع
األخيرة في المستوطنات والبلدات اليهودية في الجليل، من جهة، وافتقار المخططات واألساس 
التطبيقي الرسمي لسياسات وخطط الحكومة، إلى عوامل تجذب األجيال الشابة من الطبقة الوسطى، 

بلدات المركز ووسط إسرائيل وتنتقل للسكن في البلدات والمستوطنات الجديدة، من جهة  وتترك
 أخرى.

في المائة  53وبحسب التقرير، فقد بات أكيدًا أن "األغلبية اليهودية" في الجليل قد ضاعت منذ فترة )
إلى مدن وبلدات في المائة من اليهود(، وأن االنتقال والهجرة السلبية من هناك  47من العرب مقابل 

المركز آخذان باالزدياد. ففي العام الماضي ترك محافظة صفد )مدينة صفد التاريخية التي اقتلع 
 5300اليهود وهّجروا أهلها منها خالل حرب النكبة، وباتت معقاًل لليمين الديني العنصري( وحدها 

الواقعة في سهل  شخص للسكن فيها وفي المستوطنات المحيطة بها 4400يهودي مقابل هجرة 
 مستوطنة. 64الحولة ومحيط بحيرة طبريا والبالغ عددها 

ويأتي هذا في الوقت الذي حظيت فيه مدينة صفد بميزانيات هائلة، عدا عن االعتراف الرسمي بكلية 
صفد األكاديمية. ويشير التقرير إلى أن "ميزان الهجرة السلبية" بحسب المصطلحات الصهيونية، 

اطق في الجليل الغربي واألعلى، مثل عكا ومرج بن عامر ومناطق أخرى في يطاول أيضًا من
 الجليل.

ووفقًا لدراسات اعتمد عليها التقرير، أجريت في السنوات األخيرة حول تشكيلة المجموعات السكانية 
ي حين اقتربت نسبة اليهود والفلسطينيين ف 2000لليهود الذين هجروا الجليل، فقد تبّين أنه منذ عام 
عامًا ممن  25في المائة من اليهود حتى جيل  30الداخل من حد التعادل، فقد هاجر من الجليل نحو 

ولدوا لمستوطنين يهود وانتقلوا للسكن في الجليل في موجات التهويد الرسمية التي انتهجتها حكومات 
الشبان . في المقابل، فإن نسبة 1953االحتالل منذ بدء عملية ومخططات التهويد في عام 

الفلسطينيين العرب من الفئة العمرية نفسها الذين تركوا الجليل وانتقلوا للسكن في بلدات أخرى ال 
 في المائة. 20تتعدى 

وبحسب البروفسور اإلسرائيلي، دورون الفي، من الكلية األكاديمية في تل حاي، )وهي كلية أقيمت 
ي في أعالي الجليل، عبر توفير خدمات تعليم عامًا بغية تكريس بقاء االستيطان اليهود 20قبل نحو 

عال( "فقد فقدنا غالبية الشبان اليهود الذين ُولدوا في مستوطنات الجليل ويمكنهم تطوير المنطقة، 
وهذا معطى هائل يعكس فقدان كل طاقة ممكنة قادرة على تحقيق االختراق االقتصادي الذي كان 

 يمكن له أن يتطور في الجليل".
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كومات اإلسرائيلية أطلقت مشاريع كثيرة لتهويد الجليل، هدفت في بدايتها عندما أطلقها ومع أن الح
، إلى ترسيخ السيطرة على ماليين الدونمات 1953رئيس الحكومة األولى، دافيد بن غوريون، في عام 

التي تمت مصادرتها ووضع اليد عليها بعد حرب النكبة، خصوصًا أراضي القرى التي تم تدميرها 
تهجيرها، إال أنه يتضح أن هذه المشاريع لم تكن قادرة على تغيير الميزان الديمغرافي في الجليل و 

وتكريس أغلبية يهودية، تحول دون تحقق أحد كوابيس دولة االحتالل في سنواتها األولى، وهو 
دالع محاولة مطالبة فلسطينيي الجليل بحكم ذاتي أو حتى االنفصال عن دولة االحتالل في حال ان

 حرب مع دول الطوق العربية.
تحت غطاء  1956أكتوبر/تشرين األول من عام  18وكان بن غوريون أصدر قرارًا حكوميًا رسميًا في 

من القرار على "تهويد الجليل والناصرة"، وهو ما أطلق الحقًا قرار  15الدوافع األمنية، ونّص البند 
الناصرة والقرى العربية المحيطة بها إلقامة مدينة بناء مدينة يهودية على أراضي صودرت من مدينة 

"نتسرات عيليت" أي الناصرة العليا. ثم طورت الحكومات اإلسرائيلية مشاريع إضافية شملت أيضًا 
بناء مدينة يهودية أخرى في قلب الجليل في منطقة الشاغور، هي مدينة كرميئيل، في أواسط 

" عبر فرض ضم قسري لقرية ترشيحا الجليلية إلى السبعينيات، وبناء مدينة "معالوت ترشيحا
 مستوطنة معالوت، واالستيالء على أراضي القرية العربية لصالح إقامة مخططات استيطانية يهودية.

وبلغت مخططات التهويد أوجها في المصادرات التي سبقت يوم األرض في قرى مثل سخنين وعرابة 
، عن إطالق 1979لليكود" تحت قيادة مناحيم بيغن، عام ودير حنا، ثم ما تبعها من إعالن حكومة "ا

مستوطنة يهودية جديدة في الجليل، وصل عددها في السنوات األخيرة إلى أكثر من  28مخطط بناء 
مستوطنة، تمت إقامتها على وجه السرعة وبنفس طريقة إقامة المستوطنات اإلسرائيلية في  48

 عائلة كنواة استيطانية. 19و 16لغربية، عبر إيفاد ما بين األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة ا
وكانت الخطة التي ُأقرت في جلسة مشتركة للحكومة ولمنظمة الهستدروت الصهيونية العالمية في 

بلدة يتم توزيعها جغرافيًا في مناطق مختلفة في الجليل، شرقًا  30أقرت إقامة  1979إبريل/نيسان 
بر االستعانة بموجات الهجرة المختلفة لتوجيه المهاجرين الجدد إلى هذه وغربًا وشمااًل وجنوبًا، ع

 النقاط االستيطانية.
وبحسب البروفيسور دورون الفي، الذي يقّدم من وجهة نظر الصهيونية وأهدافها، نبوءة شؤم، فإن 

ليل. وينسب الهجرة السلبية تفوق حتى الزيادة الطبيعية في البلدات والمستوطنات اإلسرائيلية في الج
الفي هذه الهجرة السلبية باألساس إلى غياب أفق اقتصادي "نوعي" في الجليل حتى في وجود 
مؤسسات مدعومة حكوميًا هدفها توفير أماكن عمل، مثل مؤسسات ومعاهد أبحاث مختلفة، ألن 
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ار لدى الواقع الحالي في الجليل ال يجعل األجيال الناشئة تطمئن إلى وجود أمان اقتصادي واستقر 
 العائالت.

ويؤكد هذا االدعاء أيضًا مدير معهد األبحاث "ميغيل" في مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع 
لبنان، دافيد زغيدون، الذي يقول للصحيفة "إن ما ُيبقي الناس في منطقة محددة هو األمن 

ورًا عدة في هذا االقتصادي واألمان الوظيفي إلى جانب توفير األمن الشخصي، وفي الجليل فإن أم
 السياق ال تتوفر".

، 2000وتأتي هذه التوقعات أيضًا على خلفية توقف نمو المستوطنات اليهودية في الجليل منذ عام 
ولكن أيضًا بفعل موجة هجرة عربية فلسطينية في الجليل، بسبب سياسات التضييق اإلسرائيلية على 

بناء، إلى المستوطنات والبلدات اليهودية التي البلدات العربية وحرمانها من مخططات التطوير وال
أقيمت أصاًل لتهويد الجليل. وقد بلغت هذه الموجات التي بدأت قبل نحو عقدين أوجها في األعوام 
األخيرة مع ارتفاع نسبة العرب في مدينة "نتسرات عيليت" التي أقيمت للحد من تطور الناصرة، على 

دينة التي غّيرت اسمها أخيرًا من "نتسرات عيليت" إلى "نوف في المائة من مجمل سكان الم 25نحو 
هجليل"، أيضًا بفعل العنصرية اإلسرائيلية واشتكاء سكانها اليهود من تشابه اسم مدينتهم مع المدينة 

 األم الناصرة.
ولم يقف األمر عند "نتسرات عيليت" بل إن كرميئيل التي أقيمت كما أسلفنا في منطقة الشاغور، 

ت هي األخرى في السنوات األخيرة إلى "بلدة مختلطة" مع ازدياد نسبة العرب الفلسطينيين من تحّول
القرى المجاورة، الذين انتقلوا للسكن فيها بعد نزوح سكان يهود عادوا إلى مركز ووسط إسرائيل، 

 وباعوا شققهم لمواطنين عرب من القرى المجاورة.
القتحام المستوطنات اليهودية في الجليل، بفعل منع البناء  في المقابل، وفي ظل هذه الموجة العربية

في البلدات العربية، رفعت العنصرية اإلسرائيلية رأسها من جديد بعد بيع عشرات الشقق في مشاريع 
إسكان رسمية في مدينة العفولة، وأقرت بلدية العفولة إلغاء مناقصات بناء هذه المشاريع تحت ضغط 

عنصري في المدينة، الذي دفعته العنصرية إلى توجيه سهام االنتقادات للحكومة اليمين اإلسرائيلي ال
اإلسرائيلية وسياساتها بتقييد البناء في البلدات العربية الفلسطينية المجاورة مما يفتح الطريق أمام 

 وصول أزواج شابة عربية من الطبقة الوسطى لشراء بيوت في المدن اليهودية في الجليل.
روفيسور الفي، فإن فشل السلطات المحلية اليهودية في الجليل، على الرغم من كثرتها، وبحسب الب

 في تشكيل لوبي ضاغط على الحكومة لالستثمار في تطويرها، يؤدي إلى النتيجة الحتمية الحالية 
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وهي انتقال الشرائح القوية أو الواعدة للعيش في منطقة المركز في إسرائيل، حتى في صفوف من 
 لالستيطان في الجليل ألسباب أيديولوجية. قدموا

 30/11/2019، العربي الجديد، لندن
 

 ونقاط ضعفها "إسرائيل"الحرب المقبلة: بين تهديدات  .17
تحفظ محللون عسكريون، يوم الجمعة، من تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

شملت تهديدات ضد إيران، وعبروا عن التخوف ووزير األمن، نفتالي بينيت، في األيام الماضية، و 
من رد إيراني غير عادي، ومن المبالغة في وصف المواجهة بين الجانبين بأنها معركة على الحياة 

 أو الموت.
ورأى المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني، رون بن يشاي، أن ثمة حدثين 

األول هو استهداف منشآت نفط سعودية بصواريخ إيرانية وقعا مؤخرا وأشعال ضوءا أحمر. الحدث 
موجهة، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، ما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط السعودي إلى 
النصف. والثاني هو جولة التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة، التي أدت 

 ط إسرائيل وجنوبها.إلى تعطيل االقتصاد والدوام الدراسي في وس
وحذر بن يشاي من أنه "إذا كان هذا ما حدث أثناء عملية جوية محدودة في قطاع غزة، فإنه ليس 
من الصعب وصف ما سيحدث في حرب شاملة مع حزب هللا وأذرع إيران في الشمال وربما في 

ا باألنفس فقط موازاة ذلك مع غزة. ومواجهة كهذه ستستمر أليام كثيرة، ويمكن أن ال تجبي ضحاي
نما ثمنا اقتصاديا يضع مصاعب أمام االقتصاد اإلسرائيلي كي ينتعش منها أيضا".  وا 

وأشار بن يشاي إلى مقال قائد الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي، تمير َيدعي، في مجلة "بين 
يس فقط من االقطاب" العسكرية، وكتب هناك أن "العدو طّور مفهوما بموجبه أن النيران ستطلق ل

نما من أجل تعطيل الجبهة الداخلية اإلسرائيلية واختراق غالف الدفاع  أجل اإلرهاب والتخويف، وا 
 الجوي للجيش اإلسرائيلي".

واعتبر بن يشاي أن هذه أقوال غير مألوفة، وأن يدعي ما كان سيقولها لوال الحاجة إلى إطالق 
ن أقوال يدعي وبين الهجوم اإليراني في السعودية تحذير شديد، وهو بمثابة صفارة إنذار. "والربط بي

والتعطيل الجزئي للجبة الداخلية اإلسرائيلية بسبب العملية العسكرية في غزة، دفعني إلى كتابة هذا 
 المقال".

وفيما عّبر بن يشاي عن قناعته بأن "اإليرانيين وحزب هللا في الجبهة الشمالية، مثل حماس في 
ا معنيين اآلن باشتعال حرب كبيرة" وأنه "على األرجح لن تتدهور األمور إلى الجبهة الجنوبية، ليسو 
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حرب"، اعتبر أنه "إذا حدث اشتعال كهذا، فإن قوة الجيش اإلسرائيلي االستخبارية والهجومية 
ستتصاعد، وسيحسم الحرب بصورة قاطعة". لكنه استدرك أن "األسئلة المقلقة في هذه الحالة هي 

والثمن الذي ستدفعه الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بالنفوس والدمار وفقدان القدرة  طول فترة الحرب،
 على العمل من الناحية االقتصادية والبنية التحتية وفقدان اإلنتاج االقتصادي".

قذيفة صاروخية وصاروخ من كافة األنواع  1200ووفقا لبن يشاي، فإن التقديرات تشير إلى أن 
إسرائيل. "ويكفي أن يسقط أربعة أو خمسة صواريخ ثقيلة على بنية تحتية هامة سيطلق يوميا باتجاه 

مثل الكهرباء، الماء أو مفترقات المواصالت، وهذا لن يؤدي فقط إلى تشويش خطير في نشاط 
نما سيشوش القدرة الهجومية للجيش اإلسرائيلي، المبنية على استدعاء قوات  الجبهة الداخلية، وا 

 ة بحركة سريعة لقوات مدرعة ولوجستية باتجاه الجبهة".االحتياط ومتعلق
وأشار إلى أن الدفاعات الجوية اإلسرائيلية لن تشكل حماية كافية، وأن قذائف صاروخية تم إطالقها 

"وقد ثبت أن المنظومة  من غزة قبل أسبوعين اخترقت "القبة الحديدية" وأصابت مبان في إسرائيل.
من الصواريخ والقذائف الصاروخية ما زال  %15ية ليست محكمة، والمتعددة الطبقات اإلسرائيل

بإمكانها ضرب مراكز سكانية وبنى تحتية حيوية. وهذا ينطبق على الوضع الحالي، فيما اإليرانيين 
وحزب هللا لم ينجحوا في جهودهم إلقامة منظومة قذائف صاروخية وصواريخ دقيقة، وفيما لم 

جومية، وصواريخ موجهة ودرونات. وهذا وضع مؤقت، وال يوجد أي يستخدموا طائرات بدون طيار ه
 ضمان بأال يتغير خالل السنة القريبة، وربما حتى خالل األشهر القريبة".

 عيوب 6جهوزية للحرب: 
في ظل احتمال نشوب حرب، أشار بن يشاي إلى عيوب في ستة مجاالت مرتبطة بجهوزية إسرائيل 

نما أي ثمن ستدفع الجبهة وجبهتها الداخلية لحرب. "والس ؤال ليس إذا كنا سننتصر في الحرب، وا 
الداخلية حتى يدخل وقف إطالق النار إلى حيز التنفيذ، وأية أوراق ستكون بحوزة إسرائيل عندما 

 تجلس إلى طاولة المفاوضات السياسية حول وقف إطالق النار والوضع الذي سيسود بعدها".
عقبة األساسية في هذا المجال هي عدم توفر عدد كاف من وسائل ال أوال، منظومة الدفاع الجوي:

رصد صواريخ، وعدم وجود عدد كاف من بطاريات الدفاعات الجوية والصواريخ التي تطلقها "القبة 
" و"باتريوت". "والوضع سيصبح أخطر بكثير إذا 3" و"حيتس 2الحديدية" و"مقالع داود" و"حيتس 

ع مشروع تحسين دقة الصواريخ والقذائف الصاروخية". واضاف أنه نجح حزب هللا واإليرانيون بدف
ينبغي األخذ بالحسبان أن يستخدم اإليرانيون في الحرب المقبلة صواريخ موجهة وطائرات انتحارية 

 بدون طيار.
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"رغم التفوق اإلسرائيلي االستخباري والجوي  ثانيا، الهجوم أو كيفية تنفيذ "عقيدة الضاحية":
"، حسب بن يشاي، إال أن ثمة عائقين ينبغي أخذهما بعين االعتبار: األول هو أنه في والتكنولوجي

االيام األولى للحرب، سيعمل سالح الجو والجيش اإلسرائيلي فيما كافة المطارات ومعظم مخازن 
الطوارئ ومنشآت المراقبة وجمع المعلومات االستخبارية تحت رشقات ثقيلة من الصواريخ والقذائف 

روخية والطائرات بدون طيار والدرونات. "وسيتعين على سالح الجو أن يمارس حرية عمل في الصا
أجواء لبنان وسورية والعراق وأن يدمر بسرعة منظومات دفاع جوي للعدو". واالعتبار الثاني هو أن 
ة المنظمات تحارب من مناطق مأهولة، "ومن أجل تعطيل النيران على الجبهة الداخلية اإلسرائيلي

يتعين على الحكومة اإلسرائيلية أن تقرر، منذ اليوم، إزالة الكثير من القيود التي تكبل أيدي الجيش 
اإلسرائيلي عندما يضرب أهدافا في منطقة مدنية" أي اتخاذ قرار بشكل متعمد بارتكاب جرائم حرب، 

هللا، خالل حرب مثل الدمار التي ألحقه الجيش اإلسرائيلي بضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب 
 لبنان الثانية.

: يعتبر بن يشاي أنه ينبغي "تنفيذ اجتياح بري للبنان وسورية وقطاع غزة، ثالثا، االجتياح البري
وتفعيل قوات إسرائيلية في عمق لبنان وسورية، األمر الذي سيشل منظومات العدو... لكن االجتياح 

 لطوارئ ومحاور الطرق اإلسرائيلية".قد يتعرقل بسبب رشقات قذائف صاروخية وقصف مخازن ا
ال توجد أماكن آمنة لثلث سكان جنوب إسرائيل  رابعا، تحصين السكان بالمالجئ والغرف اآلمنة:

ولمعظم سكان شمال البالد كي يلجأوا إليها. والوضع يزداد خطورة في البلدات والمدن العربية في 
 إسرائيل.

االقتصادية في إسرائيل لن تتمكن كلها من مواصلة العمل  "المرافق خامسا، انهيار الحياة المدنية:
أثناء الحرب، لكن ينبغي توفير الكهرباء والماء والغذاء والمستشفيات والخدمات الطبية والشرطة من 
خالل مواصلة عملها أثناء الحرب. وينبغي أن تواصل السلطات المحلية عملها أيضا. وخالل حرب 

 من السلطات المحلية". لبنان الثانية تعطلت العديد
: وهنا أشار بن يشاي إلى مؤهالت متدنية، الفتا إلى أن تقرير مراقب الدولة في العام سادسا، اإلنقاذ

الماضي، أشار إلى "نقص كبير في وسائل اإلنقاذ لدى قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي، 
لى مؤهالت متدنية لدى وحدات االحتياط".  وا 

 29/11/2019، 48عرب 
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 استطالعات: انتخابات ثالثة للكنيست لن تحل األزمة السياسية .18
تبقى أقل من أسبوعين على انتهاء مهلة تفويض الكنيست بأن يحاول أحد أعضاء الكنيست تشكيل 
حكومة، بعدما فشل زعيم الليكود ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول 

غانتس، بتشكيل حكومة. ويتبين من استطالعين ُنشرا اليوم، الجمعة، أن انتخابات ثالثة  الفان"، بيني
 للكنيست لن تحل األزمة السياسية في حال استمرت األحزاب بالتمسك بمواقفها الحالية.

وسيكون معسكر أحزاب اليمين والحريديين، بزعامة نتنياهو، ممثال في الكنيست، لو جرت االنتخابات 
عضوا، وفقا لالستطالع في صحيفة "يسرائيل هيوم"، لكن بحسب االستطالع في صحيفة  56بـاآلن، 

"معاريف"، فإن اليمين والحريديين سيكونون ممثلين بهذا العدد من المقاعد في حال خاض الليكود 
االنتخابات برئاسة عضو الكنيست غدعون ساعر، الذي يسعى إلى منافسة نتنياهو على راسة هذا 

. أما في حال خاض الليكود االنتخابات برئاسة نتنياهو، فإن تمثيل معسكر اليمين والحريديين الحزب
 عضو كنيست.   54سيتراجع إلى 

مقعدا في حال ترأس  28مقعدا، و 33وأظهر استطالع "يسرائيل هيوم" أن الليكود سيحصل على 
مقاعد، وحزب  8مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على  9ساعر الحزب، وسيحصل حزب شاس على 

 مقاعد. 6"اليمين الجديد" على 
مقاعد لكل من "المعسكر الديمقراطي"  4مقعدا، و 35وتوقع االستطالع حصول "كاحول الفان" على 

مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة افيغدور  13و"العمل غيشر. وستحصل القائمة المشتركة على 
 مقاعد. 8ليبرمان على 

مقعدا، وبرئاسة ساعر  33ريف"، فإن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على وحسب استطالع "معا
مقعدا. وفي كلتا الحالتين سيحصل شاس و"يهدوت هتوراة" على عدد المقاعد  31سيحصل على 

مقاعد. لكن في حال كان  6للثانية، وكذلك "اليمين الجديد" الذي سيحصل على  7لألول و 8نفسه، 
فإن كتلة اتحاد أحزاب اليمين لن تتجاوز نسبة الحسم، بينما ستتجاوزها  الليكود برئاسة نتنياهو،

وتحصل على أربعة مقاعد في حال كان الليكود برئاسة ساعر. والالفت أنه إذا كان نتنياهو على 
مقاعد إذا كان الليكود  7مقاعد، لكنه سيتراجع إلى  8رأس الليكود فإن حزب ليبرمان سيحصل على 

 برئاسة ساعر.
مقعدا، سواء تزعم نتنياهو أو ساعر حزب  35ي المعسكر اآلخر ستحصل "كاحول الفان على وف

مقاعد في الحالتين، بينما سيحصل "المعسكر  5غيشر" على  –الليكود. كذلك سيحصل "العمل 
مقاعد في حال  4مقاعد في حال كان الليكود برئاسة نتنياهو، وسيتراجع إلى  5الديمقراطي" على 
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 13الليكود. ولن تغير هوية رئيس الليكود تمثيل القائمة المشتركة التي ستحصل على  ترأس ساعر
 مقعدا في كلتا الحالتين.

 استطالع "يسرائيل هيوم":
من ناخبي الليكود إنهم يفضلون نتنياهو رئيسا للحزب، رغم أنه يواجه اتهامات خطيرة  %88قال 

فقط إنهم يفضلون ساعر كرئيس  %8القريبة، بينما قال بالفساد، وقد تقدم ضده لوائح اتهام في الفترة 
من المستطلعين اعتبروا أن نتنياهو األنسب لتولي  %45للحزب. ورغم اتهامات بالفساد، إال أن 

 أن غانتس األنسب. %39رئاسة الحكومة، بينما قال 
أنه ال  %12إن على نتنياهو االستقالة في حال تقديم لوائح اتهام ضده، بينما اعتبر  %43وقال 

إنه ال يتعين عليه حتى الخروج إلى فترة تعذر عن القيام بمهام  %35يتعين عليه االستقالة، وقال 
 رئيس الحكومة.

تشكيل  %57ّضل انتخابات ثالثة للكنيست من أجل الخروج من المأزق السياسي، بينما ف %26وأيد 
منهم تفضيلهم لحكومة وحدة بأن انتخابات ثالثة لن تغير الوضع الحالي،  %44حكومة وحدة، وبرر 

 اعتبروا أنها ستزيد قوة اليمين. %19إن انتخابات ثالثة ستزيد قوة "كتلة اليسار"، و %18بينما قال 
 استطالع "معاريف":

إنه ال يملك القدرات  %32مة، فيما رأى إنه بمقدور ساعر تولي منصب رئيس الحكو  %44قال 
إنه ال  %45فقط قالوا إن بمقدور غانتس تولي المنصب، ورأى  %41لتولي هذا المنصب. إال أن 

 من ناخبي "كاحول الفان" اعتبروا أن لديه قدرات لتولي المنصب. %86يملك قدرات لتوليه، لكن 
ة الحكومة فيما يواجه لوائح اتهام، بينما قال إن نتنياهو ليس لديه القدرة على تولي رئاس %48ورأى 

 إنه لديه قدرة كهذه. 46%
من مجمل المستطلعين أن مطلب ساعر بإجراء انتخابات داخلية خاطفة على رئاسة  %60وقال 

 إنه مطلبا ليس عادال.   %25الليكود هو مطلب عادل من أجل منع جولة انتخابات ثالثة. بينما قال 
 استطالع ثالث 

اإلسرائيلية، فإن معسكر اليمين والحريديين برئاسة ساعر  103FMاستطالع نشرته إذاعة  بحسب
مقعدا في الكنيست، وأنه في حال رئاسة نتنياهو لهذا المعسكر فسيحصل على  60سيحصل على 

 مقعدا. 57
مقعدا، لكن "اليمين  28مقعدا، وبرئاسة ساعر على  33وسيحصل الليكود برئاسة نتنياهو على 

مقعدا، و"يهدوت  11إلى  9مقعدا، وقوة شاس سترتفع من  12إلى  6جديد" سيضاعف قوته من ال
 مقاعد، في حال ترأس ساعر الليكود. 9إلى  8هتوارة" من 
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مقعدان وأربعه  13مقعدا، والقائمة المشتركة  35وستحصل "كاحول الفان" في هذا االستطالع على 
 8الديمقراطي". أما حزب ليبرمان، فسيحصل على  غيشر" و"المعسكر –مقاعد لكل من "العمل 

 مقاعد بحال ترأس ساعر الليكود. 9مقاعد بحال رئاسة نتنياهو لليكود و

 29/11/2019، 48عرب 

 

 

 شهيد برصاص االحتالل شرق خان يونس .19
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد مواطن برصاص االحتالل شرق  الرأي: –غزة 

 يونس جنوب القطاع. مدينة خان
صابة  16وأكدت في تصريح مقتضب لها، استشهاد الشاب "فهد محمد وليد األسطل" "  5عاًما" وا 

 مواطنين برصاص قوات االحتالل شرق خان يونس.
 29/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ادرة فصائليةاألسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يعلقون إضرابهم عن الماء استجابة لمب .20

علق األسرى الفلسطينيون المحررون المقطوعة رواتبهم، مساء الجمعة، : محمود السعدي –رام هللا 
إضرابهم عن الماء المتواصل منذ أربعة أيام، احتجاجًا على استمرار السلطة الفلسطينية بقطع 

المدني، ُكلف فيها رئيس  عامًا، استجابة لمبادرة فصائلية ونقابية ومنظمات المجتمع 12رواتبهم منذ 
لجنة االنتخابات المركزية، حنا ناصر، بنقل قضية المحررين إلى الرئيس محمود عباس ألجل حلها، 

ضرابهم عن الطعام.  فيما أكد المحررين استمرار اعتصامهم وا 
وأعلن األسير المحرر المقطوع راتبه، أمين اشتية، في كلمة له، خالل مؤتمر صحافي عقد في مكان 

عتصام األسرى بمدينة البيرة المجاورة لمدينة رام هللا، عن تعليق األسرى المحررين المضربين ا 
 إضرابهم عن الماء.

 30/11/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 محكمة إسرائيلية تلغي صفقة مشبوهة لبيع أمالك الوقف األرثوذكسي في القدس .21
ادق على بيع أمالك البطريركية األرثوذكسية ألغت المحكمة المركزية في القدس قرار الحكم الذي ص

اليونانية في البلدة القديمة في القدس المحتلة لجمعية "عطيرت كوهانيم" االستيطانية. ووفقا لقرار 
المحكمة، الصادر أمس الخميس، فإنها قبلت طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد 
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جانب شركات وهمية أجنبية، تدعي شراء األمالك، وكانت عدم تقديم ردا على طلب البطريركية من 
 "عطيرت كوهانيم" قد أقامتها بهدف السيطرة على أمالك البطريركية.

مبلاير، عند باب الخليل، ومبنى  ويذكر أن الشركات الوهمية األجنبية زعمت أنها اشترت فندقي بترا وا 
وتعصف هذه القضية بالشارع الفلسطيني  عاما. 14آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة، منذ 

عموما، وفي أوساط الطائفة العربية األرثوذكسية والبطريركية اليونانية في القدس خصوصا. وتسببت 
 هذه القضية باإلطاحة بالبطريرك السابق أيرينيوس األول.

 29/11/2019، 48عرب 
 

 يحث االحتالل على وقف الجرائم "الكنائس األرثوذكسيةالقدس: " .22
في األراضي المقدسة، أمس الجمعة، « الكنائس األرثوذكسية»حث مجلس رؤساء وكاالت: 

على التحقيق بجدية في جرائم الكراهية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في أقرب وقت « إسرائيل»
 ممكن.

ون جاء بعد يومين متتاليين من هجمات نفذها متطرف« الكنائس األرثوذكسية»نداء مجلس رؤساء 
. ومنذ 1948على ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية وداخل األراضي المحتلة عام « إسرائيليون»

عشرات عمليات التخريب والتدنيس لمقدسات إسالمية « إسرائيليون»، نفذ متطرفون 2008عام 
 .1948ومسيحية، وممتلكات فلسطينية في الضفة والقدس وأراضي 

 30/11/2019، الخليج، الشارقة
 

 اآلالف يؤدون صالة الفجر في المسجد اإلبراهيمي .23
في المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل جنوب  -اليوم-أدى آالف المواطنين صالة الفجر : الخليل

 الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي ذلك، ضمن حملة الفجر العظيم؛ في تحدٍّ لقوات االحتالل اإلسرائيلي التي تغلق المسجد وتمنع 

 فيه مَدًدا طويلة.الصالة 
وتهدف الحملة لحشد المصلين من أكثر من منطقة بالضفة الغربية ألداء صالتي الفجر والجمعة في 

 وحق المسلمين الخالص فيه. المسجد؛ للتأكيد على إسالمية اإلبراهيميالمسجد 
من  كما تهدف للدفاع عن الحق في الصالة فيه في جميع األوقات دون أي مضايقات أو انتهاكات

 قوات االحتالل والمستوطنين.
 29/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 إصابة العشرات باالختناق بقمع االحتالل مسيرة كفر قدوم .24

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق، اليوم الجمعة، خالل قمع : قلقيلية
 بوعية المناهضة لالستيطان.قوات االحتالل "اإلسرائيلي" مسيرة كفر قدوم األس

وأفادت مصادر محلية، أن جنود االحتالل أطلقوا الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل 
 الصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلصابة العشرات بحاالت اختناق.
ذرة تراب من أرض وأكد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، أن شعبنا لن يفرط ب

 فلسطين، رغم محاوالت اإلدارة األميركية إتاحة المجال لدولة االحتالل للتوسع االستيطاني.
 29/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 لفلسطيني جائزة أفضل أداء في مجال علم اآلليات المبرمجة في جامعة كينغز كوليدج في لندن .25
الفلسطيني عزالدين الطيطي من مخيم العروب في الخليل حصل الشاب «: القدس العربي»لندن ـ 

عامًا، على جائزة أفضل أداء في برنامج الماجستير  25)الضفة الغربية المحتلة(، والبالغ من العمر 
 في مجال علم اآلليات المبرمجة )علم الروبوت( في جامعة كينغز كوليدج في لندن.

، إذ أنه 2018/19بة األوائل في الجامعة للعام الدراسي وقد تم منحه الجائزة في احتفال تكريم الطل
في المئة، ويسعى  83في المئة، كما حازت رسالته على معدل  87تخرج بامتياز بمعدل نهائي بلغ 

للحصول على براءة اختراع عن مشروع رسالته الذي يتكون من نظام حاسوبي يقوم باستعمال تقنيات 
يام بتقييم أوتوماتيكي ألوراق الرسم الهندسي المرسومة يدويا. هذا الرؤية والتعلم اآللي من أجل الق

أعضاء الهيئة التدريسية يقضون الكثير من الوقت والجهد في التقييم اليدوي  أنالنظام مطلوب حيث 
ألوراق الرسم الهندسي. وما يقيمه اإلنسان يدويا خالل ساعتين يقيمه نظام عز الدين خالل أقل من 

ى عز الدين للحصول على بعثة تمكنه من االستمرار في دراساته العليا وأبحاثه يسعو  دقيقتين.
 للحصول على درجة الدكتوراه.

 29/11/2019، لندن، القدس العربي

 
 الطراونة: القدس وعمان توأمان في تاريخ حافل ألمة ال تنسى حقوقها .26

ان توأمان في تاريخ حافل القدس وعم“قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن  :)بترا( -عمان
يشهد على أننا أمة ال تنسى حقوقها وال تلين وال تستكين وال ترضخ للضغوطات، مشيرا إلى أننا 
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نستحضر مسيرة كاملة ومتواصلة من نضال أهلنا في القدس سائر األراضي المحتلة، التي طال عهد 
 ”.الظلم عليها والعبث بهويتها

التي تنظمها أمانة عمان ” أيام مقدسية“الجمعة انطالق فعاليات  وأضاف الطراونة خالل رعايته أمس
الكبرى بمشاركة اللجنة الملكية لشؤون القدس ووزارة األوقاف ومؤسسات وهيئات رسمية وأهلّية، 

ننظر بعين اإلجالل والتقدير لهيبة الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وهي “
تي يحمل بنو هاشم األطهار أمانتها، والتي تتصدى لكل االنتهاكات على الوصاية التاريخية ال

 ”.األرض ومحاوالت تغيير الواقع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة
ودعا رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود منظمات حقوق اإلنسان الدولية للوقوف إلى 

 والتعدي عليهم.جانب الفلسطينيين عند المس بإنسانيتهم 
  30/11/2019الغد، عم ان، 

 
 "إسرائيل"انسحاب وفد طبي أردني من مؤتمر دولي بسبب مشاركة  .27

انسحب وفد طبي أردني يضم عدًدا من جراحي العظام من مؤتمر دولي : إيهاب مجاهد -عمان
 حول جراحة العظام يعقد في ايطاليا احتجاًجا على مشاركة وفد اسرائيلي.

الردني الذي ضم رئيس جمعية أطباء العظام في نقابة األطباء د. وائل العزازي اعتراًضا وقدم الوفد ا
خطًيا للجهة المستضيفة على مشاركة الوفد. وأكد الوفد ان انسحابه جاء من منطلق االلتزام بثوابت 

 األمة حيال قضية فلسطين ورفًضا ألي شكل من أشكال التطبيع مع االحتالل.
بقرار نقابة األطباء األردنية التي تمنع مشاركة أي طبيب في مؤتمرات يشارك فيها وأكدوا التزامهم 

 «.إسرائيل»أطباء من 
 30/11/2019الدستور، عم ان، 

 
 وزير السياحة التونسي: يجب أن نفتح األبواب لكل اليهود .28

لقادمين من الحجيج اليهود ا %90قال وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، إن  :معا –تونس 
من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر 

 لتسهيل دخولهم.
وأوضح وزير السياحة التونسي، في حوار مع وكالة األنباء األلمانية، إن قطاع السياحة في تونس 

الرئيس الحالي، قيس سعيد،  سيواجه اختبارا صعبا العام المقبل، إذ ُيخشى من أن تكون لتصريحات
في حملته االنتخابية، بمنع دخول اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر اإلسرائيلية إلى معبد 
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الغريبة، تأثيرا على االحتفاالت السنوية في هذا المعبد اليهودي الواقع في جزيرة جربة التونسية 
 السياحية.

ا في الديانة. يتعلق األمر بحج وبممارسة شعائر دينية، وقال الطرابلسي إن "السياسة ال دخل له
ويجب أن نفتح األبواب لكل اليهود"، مضيفا أن "الرئيس قال إنه ليس لديه مشكلة مع اليهود. ال 

 أعتقد أن هذا المشكل سيطرح في األعياد الدينية في معبد الغريبة".
آالف  3العالم، معبد الغريبة، بينهم آالف يهودي، من مختلف بلدان  7وزار العام الماضي حوالي 

 سائح قدموا من إسرائيل.
 30/11/2019، وكالة معا  اإلخبارية

 
 مليون دوالر 40لـ  "إسرائيل"تزايد المبادرات التجارية بين المغرب وناشط مغربي:  .29

مقراطية طالبت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان الهيئات األهلية من القوى الدي نبيل بكاني: –الرباط 
والتقدمية والمنظمات النقابية والحقوقية وجميع المناصرين للحق الفلسطيني والمناهضين للتطبيع مع 
الصهاينة، في المغرب، إلى اليقظة في دعم القضية الفلسطينية وحمل البرلمان المغربي على سن 

 قانون يجرم كل أشكال التطبيع.
يل في العالقات غير المعلنة بين المغرب والكيان وكشف الناشط الحقوقي أنيس بال فريج عن تفاص

، موضحا أن المبادرات التجارية بين ”ارتفاع وتيرة التطبيع بالمغرب“ إلى، حيث أشار اإلسرائيلي
سرائيل بلغت   مليون دوالر من الصادرات. 11مليون دوالر من الواردات و  40المغرب وا 

المتحدث عن جملة من المنتجات التي يتم تسويقها  ، كشفإسرائيلوبالنسبة للصادرات المغربية نحو 
، من ضمنها عالمات تجارية مغربية كصنف من الكسكسي المصنع، ومنتجات زراعية إسرائيلداخل 

” رينو“آالف سيارة مغربية تنتج بمصانع  10وبحرية كالزيتون والسمك، وأورد ذات المتحدث، أن 
 ميناء طنجة المطل على الحوض المتوسط. المغرب، يجري تسويقها في حيفا بعد نقلها من

 29/11/2019، لندن، رأي اليوم
 

 إسطنبول.. انطالق مؤتمر دولي حول "األبارتايد" اإلسرائيلي .30
انطلق، الجمعة بمدينة إسطنبول التركية، المؤتمر العالمي األول حول إسطنبول: رنا جاموس / 

ظيم المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل "األبارتايد" )نظام الفصل العنصري( اإلسرائيلي، بتن
 العنصري، وبشراكة مع اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي.



 
 
 
 

 

 27 ص             5098 العدد:             11/30/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

والمؤتمر الدولي، الذي تستمر فعالياته ليومين، يعقد تحت عنوان "المؤتمر العالمي األول حول 
 ندق ماريوت بمدينة إسطنبول.األبارتايد اإلسرائيلي: األبعاد والتداعيات وسبل المواجهة"، في ف

 29ويأتي انطالق المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 
نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وبحضور كبير مستشاري الرئيس التركي عدنان تانري فاردي، 

هللا حنا، وعدد من الدبلوماسيين ورئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس، المطران عطا 
 الدوليين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي، علي كورت، أن 
"إسرائيل ال تعير أي أهمية للقوانين الدولية، األمر الذي يتضح من خالل جرائمها التي ترتكبها ضد 

ضاف أن القوى الدولية تسعى للمشاركة في كافة ثروات وأ الشعب الفلسطيني، تحت حماية الغرب".
الشعوب من مصادر وموارد، من خالل الخرائط التي رسموها والدويالت المصنعة، وبدا نجاحها من 

 خالل قيام دولة إسرائيل في فلسطين.
 66منظمة أهلية من  354ودعا كورت باسم اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي، التي تضم 

دولة، جميع الدول وعلى رأسها البلدان اإلسالمية، إلى تحرك قوي ضد الخطوات الهجومية المتزايدة 
 التي تقوم بها إسرائيل مهددة سالم العالم بأكمله.

من جهتها، قالت رئيسة المنظمة العالمية لمكافحة التمييز، ريم الخلف، إن "نظام األبارتايد الذي 
ولفتت خلف، بالمناسبة  أي فلسطيني، حتى الذي يحمل جنسيتها".فرضته إسرائيل لم ينج منه 

نفسها، إلى أن "القانون الدولي يملي علينا مكافحة جريمة األبارتايد، كما يملي علينا ضميرنا ذلك، 
 ليس فقط من أجل فلسطين، بل من أجل سالمة اإلنسانية كلها".

 29/11/2019، لألنباء األناضولوكالة 
 

 لخطوات الفلسطينية للسيادة على القدسالكويت: ندعم ا .31
أكدت الكويت، أمس، دعمها للخطوات القانونية السلمية التي تتخذها فلسطين على المستويين : كونا

وطالبت  الوطني والدولي من أجل ترسيخ سيادتها على القدس الشريف واألراضي الفلسطينية المحتلة.
 بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتدابير تسهم

 30/11/2019الخليج، الشارقة، 
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 ؟"إسرائيل"من هم المتضامنون األجانب الذين قتلتهم  .32
نوفمبر/  29في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق : غزة / محمد أبو دون

االعتداءات اإلسرائيلية على المتضامنين مع تشرين الثاني من كل عام، رصدت األناضول أبرز 
شخصا منهم داخل القطاع خالل السنوات العشرين  13القضية الفلسطينية، والتي أدت إلى مقتل 

األخيرة، بحسب إحصاء لألناضول استنادا لما أوردته تقارير حركة التضامن، وجاءت على النحو 
 اآلتي:

 ** قتل متضامنين
" التركية التضامنية، وهي من أبرز االعتداءات المسجلة ضد المتضامنين، أوال: سفينة "مافي مرمرة

، على مقربة من شاطئ بحر 2010مايو/ أيار  31حيث هاجمتها قوات من البحرية اإلسرائيلية في 
 آخرين. 56قتلى، فيما أصيب أكثر من  10غزة، وبلغ عدد ضحاياها 

، بمدينة رفح 2003مارس/ آذار  16إسرائيل في  ثانيا: المتضامنة األمريكية راشيل كوري، قتلتها
جنوبي القطاع، وكانت آنذاك تحاول الوقوف في وجه آلية عسكرية إسرائيلية تهدم بيوت الناس 

 األبرياء، بزيها المدني "البرتقالي اللون" الذي لم يشفع لها.
يناير/ كانون  13سه ثالثا: ناشط السالم البريطاني توم هرندل، حيث قتل برصاصة إسرائيلية في رأ

، وهو يحتضن طفلة فلسطينية صغيرة، في محاولة منه لحمايتها من الرصاص في 2004الثاني 
 مدينة رفح.

 2رابعا: الصحفي والمتضامن جميس هنري ميللر، من ويلز، قتله الجيش اإلسرائيلي داخل غزة في 
 اإلذاعة البريطانية.، عندما كان على رأسه عمله يصور فيلما وثائقيا لهيئة 2003مايو 

 29/11/2019وكالة األناضول لألنباء، 

 
 هكذا عاقبت فيسبوك موظفي شركة التجسس اإلسرائيلية الحاليين والسابقين الختراقهم واتساب .33

( اإلسرائيلية إجراءات قانونية ضد فيسبوك لحظر NSOاتخذ موظفو مجموعة "أن أس أو" )
دمة وقانون الخصوصية اإلسرائيلي الستخدام المعلومات حساباتهم، وهو ما يعد انتهاكا لشروط الخ

 الشخصية للموظفين.
وأقام محامون يمثلون الموظفين الحاليين والسابقين في المجموعة اإلسرائيلية دعوى قانونية ضد 

 فيسبوك لمحاولة استعادة حساباتهم بعد حظرها من قبل عمالق وسائل التواصل االجتماعي.
 دعوى قضائية ضد "أن أس أو" في كاليفورنيا الستغالل ثغرة أمنية في وكانت فيسبوك قد رفعت
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 برنامج الدردشة "واتساب" الذي استخدمه موظفو المجموعة اإلسرائيلية الختراق األهداف. 
 29/11/2019الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 

 مظاهرة في الهاي إحياء ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني .34
نظمت الجالية الفلسطينية في هولندا، مظاهرة أمام المحكمة الجنائية : نالهاي / فاطمة أسماء أرسال

 الدولية بهولندا، إلحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وتجّمع العديد من الفلسطينيين والناشطين القادمين من مختلف الدول األوروبية، في المظاهرة 

والتي جرت أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة المدعومة من منظمات المجتمع المدني، 
 الهاي الهولندية.

وانتقد الناشطون، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، ألنها لم تبدأ بعد تحقيًقا في 
سفينة على  2010القضايا المتعلقة بالمذابح اإلسرائيلية في غزة، والهجوم الذي شنته إسرائيل عام 

 "مرمرة الزرقاء" التي كانت ضمن أسطول الحرية.
ولفت المشاركون، إلى أن بنسودا لم تتخذ أي إجراء قانوني في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد 

، رغم مرور أربع 2014إسرائيل على خلفية شنها هجمات ضد غزة أسفرت عن مقتل آالف عام 
 سنوات على رفع الدعاوى.

يضة موقعة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الستعجال وقدم المتظاهرون عر 
 بنسودا في بدء تحقيق في القضايا المذكورة.

 29/11/2019وكالة األناضول لألنباء، 

 
 االنتخابات وأزمة المنظومة السياسية اإلسرائيلية .35

 محسن محمد صالحد. 
مة سياسية كبيرة، مع الفشل في تشكيل حكومة دخل النِّظام السياسي في الكيان اإلسرائيلي في أز 

تحظى بأغلبية النصف زائد واحد في الكنيست. وهو الفشل الثاني خالل بضعة أشهر، مما يرجح 
 الذهاب إلى انتخابات عامَّة ثالثة خالل أقّل من عام، ألول مرة في تاريخ إسرائيل.

ي، الذي ينظم االنتخابات التشريعية يعود جانب من هذه األزمة إلى النِّظام السياسي اإلسرائيل
)البرلمانية( على أساس النسبية الكاملة، وعلى أساس التعامل مع "إسرائيل" كدائرة انتخابية واحدة. 
وهو نظام يعكس تمثياًل أدّق لمختلف المكونات والقوى الحزبية، لكنه ُيضعِّف إمكانية حصول أي 



 
 
 
 

 

 30 ص             5098 العدد:             11/30/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

كبيرة عرضة البتزاز األحزاب الصغيرة، التي كثيرًا ما حزب على األغلبية المطلقة، ويجعل األحزاب ال
تتمكن من فرض بعض شروطها، حتى يتمكن أي حزب كبير من استكمال النصاب المطلوب. وهذا 

 ما ُيضعِّف االستقرار السياسي ألي بلد.
أيلوإللى سبتمبر/ 17لم تؤدِّّ االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة للكنيست الثاني والعشرين، التي ُعقدت في 

إبريل/نيسان  9نتائج حاسمة. ولم تختلف كثيرًا عن نتائج انتخابات الكنيست السابق التي ُعقدت في 
 33مقعدًا، وأصبح حزب أزرق أبيض يملك  35مقعدًا مقارنة بـ 32. فأصبح حزب الليكود يملك 2019

غانتس يملك من الناحية مقعدًا. وأصبح حزب الجنراالت أزرق أبيض بقيادة بيني  35مقعدًا مقارنة بـ
الرسميَّة الشكلية حّق تشكيل الحكومة، غير أن الكتلة التي كان يستطيع ضّمها إلى تحالفه )يسار 

 (.5، والمعسكر الديمقراطي 6جيشر -، والعمل33مقعدًا )أزرق أبيض  44الوسط( لم تزد على 
االئتالف، دون ضرورة الدخول وكان عشرة نواب من القائمة العربية المشتركة مستعدين إلسناد هذا 

مقعدًا. أما الليكود بقيادة نتنياهو فالكتلة اليمينية التي تدعمه يبلغ  54في حكومته، ليصبح لديه 
َي أواًل بفرصة 7، يمينا 7، يهدوت هتوراة 9، شاس 32مقعدًا )الليكود  55مجموعها  (، لذلك حظِّ

 تشكيل الحكومة.
 لماذا فشل تشكيل الحكومة

لدى نتنياهو إصرار على رئاسة الوزراء، وأنه في حالة تشكيل ما يسمى حكومة "وحدة  أواًل: كان
وطنية" بالشراكة مع أزرق أبيض، فيجب أن يبدأ هو أواًل للسنتين األوليين، بحجة أنه يملك تكتُّاًل 

يانة أكبر، وألنه يريد أن يوّفر لنفسه شبكة أمان من احتمال إحالته إلى المحاكمة بتهم الفساد وخ
 األمانة.

ثانيًا: كان لدى غانتس )أزرق أبيض( إصرار أن يكون أواًل في حالة تشكيل ما ُيَسمَّى حكومة "وحدة 
وطنية"، باعتباره الحزب الفائز في االنتخابات، ثم إن مبّررًا أساسّيًا إلنشاء هذا الحزب كان إزاحة 

ر البيد وموشيه يعلون( رغبة قوية في نتنياهو عن الحكم. وكان لدى شريَكي غانتس األساسيين )يائي
 عدم العمل تحت قيادة نتنياهو.

ثالثًا: لم ينجح نتنياهو في ضّم ليبرمان إلى تكتُّله اليميني، على الرغم من يمينية ليبرمان القوميَّة 
يد الليبرالية المتعصبة، وذلك بسبب الفجوة الواسعة في التفاهم حول عالقة الدين بالدولة، وتحديدًا تجن

 المتدينين اليهود )الحريديم(، وكان ذلك شرطًا أساسّيًا لليبرمان خاض على أساسه االنتخابات.
رابعًا: لم ينجح غانتس في ضّم ليبرمان إلى تكتُّله، على الرغم من حصول تقدُّم كبير في المفاوضات 

مها ا 61بينهما، إذ إن تجاوز حاجز الـ لقائمة العربية المشتركة، صوتًا كان بحاجة إلى شبكة إسناد تقدِّّ
وهو ما يصعب على ليبرمان اليميني المتطرف قبوله، الذي اعتبر القائمة العربية "طابورًا خامسًا" أو 
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جهة معادية. باإلضافة إلى أن حزب "الجنراالت" ليس ميااًل إلى االعتماد في تشكيلته على اإلسناد 
ما يست خدم اإلعالن عن احتمال قبوله أداًة للضغط على نتنياهو العربي، وَيعدُّه إما خيارًا مؤقَّتًا، وا 

 للقبول باشتراطاته.
سادسًا: لم ينجح اقتراح الرئيس ريفلين في تشكيل حكومة "الرأسين" بحيث يكون أحدهما فعَّااًل واآلخر 

لغانتس أن معطاًل، ويكون فيها نتنياهو أواًل إلى حين انتهاء محاكمته، وبعد مئة يوم إذا لم ُيبرَّأ يحّق 
 يصبح الرئيس الفعلي للحكومة، إذ حالت اعتراضات قوية داخل أزرق أبيض دون ذلك.

 محاكمة نتنياهو
أُعلَِّن أن المستشار  2019نوفمبر/تشرين الثاني  21بعد نحو ثالث سنوات من التحقيقات، وفي

رشوة والّنصب وخيانة القضائّي للحكومة مندلبليت قّرر تقديم ثالث لوائح اتهام ضّد نتنياهو بتهم ال
 (.4000و 2000و 1000األمانة )الملفات 

ال فسيتعرض  ل نتنياهو من مشتَبه به إلى متَهم، وصار أمامه مئة يوم إلثبات براءته وا  بذلك َتحوَّ
للمحاكمة. رّد نتنياهو على االتهام بغضب واعتبر ذلك محاولة انقالب، واتهم المحّققين بأن تحقيقاتهم 

 التحقيق مع المحققين، وبإنشاء لجنة خارجية مستقّلة للنظر في االتهامات.زائفة، وطالب ب
في الوقت نفسه قّرر نتنياهو االستمرار في ممارسة عمله رئيسًا للوزراء، إذ إنه ال يلزمه شيء 
باالستقالة إال إذا صدر حكم نهائي غير قابل لالستئناف بإدانته، وهو ما قد يأخذ وقتًا طوياًل يصل 

 .لسنوات
وعلى الرغم من عديد من مظاهر التضامن مع نتنياهو داخل الليكود وأحزاب اليمين، فإن صورته 

من الجمهور اإلسرائيلي أن نتنياهو يجب أن يستقيل من منصبه بعد  %56أخذت باالهتزاز. ورأى 
 توجيه االتهامات.

مة، فهاجمه جدعون كما أن ذلك منح منافسي نتنياهو في الليكود فرصة للحلول مكانه في الزعا
من الشهر الجاري إلى الموافقة على إجراء  24ساعر داعيًا إياه إلى االستقالة. واضُطّر نتنياهو في 

انتخابات داخلية لحزب الليكود خالل ستة أسابيع. غير أن ساعر ال يشّكل منافسًا قوّيًا، وما زالت 
 حظوظ نتنياهو في االستمرار في قيادة الليكود كبيرة.

 ارات المحتَملةالمس
حسب القانون األساسي اإلسرائيلي، وبعد فشل نتنياهو وغانتس في تشكيل الحكومة، أعاد الرئيس 

يومًا أن يشكل حكومة تحظى  21التفويض بتشكيلها إلى للكنيست، إذ يمكن ألي عضو كنيست خالل
سرائيلي يتجه نحو انتخابات نائبًا أو أكثر. وهو أمر مستبعد جّدًا. وهذا يعني أن الكيان اإل 61بتأييد 

 .2020مارس/آذار  3ثالثة في 
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ن محدود في فرص أزرق أبيض بالفوز ليحصل  تشير استطالعات الرأي في هذه األيام إلى تحسُّ
مقعدًا، وهذا ما قد  30مقعدًا، وتراجع ضئيل في فرص الليكود ليحصل على نحو  37على نحو 

 مقعدًا. 58يوصل كتلة يسار الوسط إلى نحو 
وهذا ال يكفي أيضًا لتشكيل حكومة بأغلبية المقاعد، مِّمَّا يفتح المجال الستمرار األزمة السياسية بعد 
االنتخابات الثالثة، وهذا قد يدفع األحزاب السياسية في نهاية المطاف إلى االستسالم والدخول في 

ي إلى تشكيل حكومة.  توافقات تؤدِّّ
 انتخابات رابعة إن لم يتم التوافق.أما االحتمال الثاني فهو الذهاب إلى 

ويلوح في األفق احتمال ثالث مرتبط بتغيُّر مزاج وموقف الناخب اإلسرائيلي باتجاه إزاحة نتنياهو 
وتراجع حظوظ الليكود أكثر إذا لم ينجح نتنياهو في تبرئة نفسه خالل المئة يوم المحددة، ومِّن ثَمَّ 

 ة.تتعاظم حظوظ أزرق أبيض في تشكيل الحكوم
ما بمحاولة تحقيق  كما أنه ليس من المستبَعد احتمال رابع أن ينجح نتنياهو، إما بتبرئة نفسه، وا 
"منجزات" على الساحة اإلسرائيلية تدفع باتجاه إعادة انتخابه. وهنا يبرز احتمال سعيه لتحقيق 

غتياالت نوعية "بطوالت" من خالل شّن عدوان واسع على قطاع غزة أو الجبهة الشمالية، أو تنفيذ ا 
 لقيادات المقاومة.

أما االحتمال الخامس فهو أن تعترف األحزاب بفشل منظومتها السياسية، وتتداعى إلى تغيير شروط 
الت التعطيل الناشئة عنه، كاالنتخاب المباشر لرئيس الوزراء، أو  العملية االنتخابية، لتجاوز ُمعضِّ

ة للحزب الفائز، وغيرها.  إعطاء مزايا خاصَّ
خيرًا، ال ينبغي المبالغة في توصيف أزمة المنظومة السياسية اإلسرائيلية، إذ ما زالت البنية وأ

سية الداخلية قويَّة نسبّيًا، وما زالت األطراف الصهيونية قادرة على إدارة خالفاتها كما فعلت  المؤسَّ
 على مدى السبعين سنة الماضية.

له جانبه اإليجابي في الكيان باعتبار أن المنظومة  كما أن االهتزاز الحاصل بسبب محاكمة نتنياهو
 الرقابية والقضائيَّة ومكافحة الفساد، ما زالت قوية وفعالة حتى في مواجهة أقوى رجال الحكم.

 29/11/2019، موقع تي آر تي )مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية(
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 اتعالقة السلطة باالغتياالت... التنسيق األمني واحدة من األدو  .36
 محمد غفري
أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن التنسيق األمني بين أجهزة األمن الفلسطينية واالحتالل 
اإلسرائيلي، كان من العوامل التي ساعدت االحتالل في الوصول إلى بعض الفدائيين وقادة المقاومة 

 في مختلف مناطق الضفة الغربية.
سرائيل )اتفاق أوسلو( عام تلك العالقة التي أنجبتها اتفاقية السال ، 1994م بين منظمة التحرير وا 

لطالما وصفتها قيادة المقاطعة بـ "التنسيق األمني المقدس"، وأبدت قيادة االحتالل إعجابها 
بالمستويات التي وصلت إليها. لكن السلطة الفلسطينية دأبت في السنوات األخيرة على تهديد 

 ن أي قرارات جدية تطفو على السطح حتى اليوم.االحتالل بوقف التنسيق األمني، دو 
في هذا التقرير، سنتحدث عن االغتياالت التي جرت في الضفة الغربية خصوصًا، عقب عام 

 ، من حيث آليات الوصول، واألدوات، وأبرزها.1994
 طرق عدة تقود االحتالل إلى المطاردين

ول االحتالل إلى المطاردين وتصفيتهم يقول الخبير في الشأن اإلسرائيلي عالء الريماوي، إن وص
يقسم إلى قسمين: القسم األول يعتمد مباشرًة على العمالء والتنسيق األمني من خالل تقديم 
المعلومات. أما القسم الثاني، فهو االعتماد على تكنولوجيا التجسس، سواء عبر مراقبة أجهزة الهاتف 

 أو تركيب أجهزة التنصت، ومراقبة السيارات.
فق المحاضر في العلوم السياسية بجامعة بيرزيت صالح عبد الجواد، مع الريماوي، في أن ويت

االحتالل يعتمد باألساس على مزيج من التكنولوجيا والعنصر البشري على األرض، في الوصول 
إلى المطاردين. وحول التنسيق األمني، أكد عبد الجواد الذي سبق أن كتب وبحث في ملف 

هناك تنسيقًا أمنيًا قاد إلى االغتياالت، لكن هذا يبقى تكهنًا واستنتاجًا. وأشار إلى أن االغتياالت أن 
السلطة ملزمة وفق اتفاقية أوسلو بالتنسيق األمني، وأن التنسيق من المفترض أن يكون من الجانبين، 

 ولكن ما يجري هو تنسيق من طرف واحد نتيجة ضعف الطرف الفلسطيني.
السياسي ساري عرابي، فيرى أن وصول االحتالل إلى المطاردين يبقى معلومات  أما المحلل والكاتب

استخبارية ال يمكن أن يجزم أي شخص بنسبة مئة بالمئة بكيفية الوصول إلى المطارد واغتياله. لكن 
وفق عرابي، إن أولى األدوات التي اعتمد االحتالل عليها، هي التكنولوجيا، ومن خالل تتبع 

ن يتعاونون ويعملون مع المطارد، ومن خالل المعلومات التي تتجمع لدى االحتالل من العناصر الذي
 العمالء، باإلضافة إلى االعترافات خالل التحقيق، إلى جانب ما يقال عن التنسيق األمني.

 هل توجد عالقة بين التنسيق األمني واالغتياالت؟
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حجم المعلومات التي يجري تبادلها  يقول عرابي إن موضوع التنسيق األمني سري وخاص من حيث
بين السلطة وأجهزة أمن االحتالل. لكن السلطة الفلسطينية تعترف بوجود التنسيق األمني وفق 
عرابي، بدليل توصيات المجلسين المركزي والوطني أخيرًا بوقف التنسيق األمني، حتى لو لم تطبق، 

 جود تنسيق أمني.بمعنى أن هناك إقرارًا من السلطة ومنظمة التحرير بو 
هذا التنسيق، أكد عرابي أنه يؤدي إلى تضييق حالة المقاومة كما الحظنا ذلك في هّبة القدس 
األخيرة، والحظنا كيف وصل االحتالل بسرعة إلى المطاردين في اآلونة األخيرة، وكان هناك أكثر 

 من حديث عن دور التنسيق األمني.
ينية في الوصول إلى المطاردين ونجاح االحتالل في عالء الريماوي يقسم دور السلطة الفلسط

 االغتياالت إلى جانبين:
الجانب األول، أن هناك تنسيقًا أمنيًا في مالحقة بنية المقاومة، وهو ليس سرًا، حيث تحدثت عنه 

إنه بالتنسيق مع  -كما ذكر الريماوي  -السلطة الفلسطينية جهارًا، وقال الرئيس محمود عباس 
ل العديد من العمليات. وأضاف أن هذا يدفعنا إلى االستنتاج أنه الجهات األ منية اإلسرائيلية ُأفشِّ

 بالتنسيق يمكن الكشف على مكان وجود قيادات الفصائل.
 بيئة ال تحمي المطاردين

الجانب الثاني، الذي تحدث عنه الريماوي، وهو متابع للشأن العبري، يتعلق بالبيئة السياسية واألمنية 
 تحمي المطاردين في الضفة الغربية. وتابع: "نحن نتحدث عن بيئة غير حاضنة، بمعنى أن التي ال

السلطة ال توفر حماية للمطاردين، وال توفر حماية العامة لحركة المقاومة وفكرها، كما هو الحال في 
اعتقل قطاع غزة، بل هناك مالحقة واعتقال وكشف لبيئة المقاومة كما جرى مع باسل األعرج عندما 

 مع مجموعته، وأدى بعد ذلك إلى استشهاده خالل اشتباك في وسط مدينة رام هللا".
وبناًء على ذلك، يؤكد الريماوي أنه ال توجد حالة من التجانس ما بين المقاومة الفلسطينية والسلطة 

لسلطة، الفلسطينية، التي ترى من خالل تصريحات قيادتها أن المقاومة العسكرية تتنافى مع مشروع ا
ووصفها الرئيس محمود عباس في أكثر من مرة بـ "العبثية"، وبناًء على ذلك عندما نأخذ الصياغة 

 العامة نجد أن هناك أزمة حقيقية ما بين المقاومة ومشروع السلطة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، يرى ساري عرابي أن اإلشكالية ليست في الضفة الغربية كمجتمع وبلد، حيث 

ت الضفة الغربية العديد من المطاردين، من بينهم قائد كتائب القّسام محمد الضيف الذي جاء احتضن
من غزة وعاش في الضفة الغربية لفترات، وهناك عمليات لم يتكشف االحتالل منفذيها لسنوات، مثل 

غزة،  خلية صريف في قضاء الخليل. وأشار إلى أننا ال نستطيع أن نقارن بين الضفة الغربية وقطاع
حيث ال يوجد هناك على األرض احتالل، وتوجد حكومة وسلطة توفر بيئة للمقاومة، وهذا األمر ال 
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حتى اليوم، هناك ربط للناس بمنطق استهالكي  2007يتوافر في الضفة الغربية. وأكد أنه منذ عام 
 معين وحياة معينة في الضفة الغربية.

ل في تنفيذ االغتياالت بالضفة الغربية بعاملين: األول ولخص الريماوي السهولة التي يجدها االحتال
أنه ال توجد حكومة متعاطفة مع حالة المقاومة، والثاني التطور االستخباراتي العالي لدى االحتالل، 

 حيث تمتلئ شوارع الضفة بكاميرات المراقبة والحواجز.
 كيف تُنفَّذ االغتياالت في الضفة الغربية؟

ساري عرابي، إن هناك عدة آليات لتنفيذ االغتياالت، من بينها االغتياالت يقول المحلل السياسي 
التي جرت عبر االشتباكات المباشرة بين المقاوم وقوات االحتالل. ومن األدوات التي انتهجها 

 االحتالل االغتياالت عبر القصف من الجو، وهناك اغتياالت جرت عبر تفخيخ المتفجرات.
 مراحل متدرجة
وحتى اليوم، نستطيع  1994في أبرز االغتياالت التي جرت في الضفة الغربية منذ عام خالل بحث 

 تقسيمها إلى ثالثة مراحل:
المرحلة األولى، وهي منذ تشكيل السلطة الفلسطينية وحتى انتفاضة األقصى، حيث الحقت أجهزة 

 األمن قادة المقاومة وبنيتها.
 430وحتى اليوم نحو  2000، ونفذت إسرائيل منذ عام المرحلة الثانية، فهي خالل انتفاضة األقصى

عملية اغتيال بحق قيادات سياسية وعسكرية ونشطاء فلسطينيين في مختلف المناطق، حسب 
 معطيات مؤسسة الحق الفلسطينية.

المرحلة الثالثة لالغتياالت في الضفة الغربية، فكانت التصفية السريعة لمنفذي العمليات الفردية عقب 
، وباسل األعرج 2016، من بينهم الشهيد محمد الفقيه عام 2015ة الشعبية التي بدأت في أكتوبر الهبّ 

، وعمر أبو ليلى عام 2018، وأحمد نصر جرار وأشرف نعالوة وصالح البرغوثي عام 2017عام 
2019. 

 30/11/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 سرابا   "حل الدولتين"يجب أال يكون  .37
 فيتالي نعومكين
تتوتر العالقات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين أكثر فأكثر على ضوء التغيرات العاصفة الجارية على 

 الفلسطينية. -الساحة اإلسرائيلية 
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ن اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل، واالعتراف بضم حكومة بنيامين نتنياهو  وا 
ضفاء صفة شرعية على المستوطنات اليهودية، لمرتفعات الجوالن بدعم من الرئيس دونالد ترمب ، وا 

يقاف واشنطن لتقديم المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية ووكالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة  وا 
وتقدم منذ ذلك الحين المساعدات إلى  1949الالجئين الفلسطينيين )أونروا( التي تأسست في عام 

لبنان والضفة الغربية لنهر األردن وقطاع غزة، وفي نهاية المطاف الالجئين الفلسطينيين في سوريا و 
التصريح األخير لوزير الخارجية األميركي مايكل بومبيو بصدد أن واشنطن ال تعتبر بعد اآلن أن 
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية تشكل انتهاكًا للشرعية الدولية، وغيرها من الخطوات في 

ينيين، جعلت هدف قرارات مجلس األمن الدولي في إقامة دولة فلسطينية إلى مجال خنق الفلسط
 جانب إسرائيل مجرد سراب.

ووصفها «. صفقة القرن»وفي هذا السياق بالذات، يجب النظر إلى الخطط األميركية في عقد 
غمنا ُأر »البروفسور دانييل كورتسر السفير األميركي السابق لدى إسرائيل ومصر بأنها وهم، حيث 

على تركيز االهتمام على خطة لن تنفذ أبدًا، وفي الوقت نفسه جعل ممكنًا إلغاء القرار على أساس 
 «.قيام دولتين

لكن الشيء الرئيسي يكمن في التغير الجذري التجاهات التفكير في المجتمع اإلسرائيلي كما أشار 
« االحتالل»الناس تعابير مثل  المعلق اإلسرائيلي جدعون ليفي بمرارة، حيث إنه اختفت من أقوال

األقلية التي ترفض إيقاف معارضة االحتالل »وكتب إن «. اتفاقية أوسلو»و« الدولة الفلسطينية»و
يمكن اآلن أن ترفع فورًا الراية البيضاء، حالما تحاول فقط جذب اإلسرائيليين إلى جانبها. فال يوجد 

يوجد لها شريك في إسرائيل، وال زبائن. وتبقى  لها شريك في الحديث وال يوجد موضوع للحديث. وال
 «.فقط حفنة قليلة العدد من المحاربين البواسل

ذ يتنبأ ليفي بحتمية انتهاء االحتالل، يحذر من أن العالم سيدير ظهره إلى إسرائيل في المستقبل،  وا 
يجية، وبيت سينهار االحتالل ويبدو أن هذا سيحدث بصورة دراماتيكية، وليس بصورة تدر »وعندئذ 

الورق الذي يوجد اآلن في أوج قوته وجبروته، كما يبدو، يمكن أن ينهار في لحظة خاطفة لدى توفر 
الدعم الدولي )للفلسطينيين(، والذي سيكون أكثر من أي وقت مضى، وهذا بالذات ما حدث في 

 «.جنوب أفريقيا
عتبرون إسرائيل كالسابق دولة وال بد من مالحظة أنه يوجد بين المراقبين الغربيين، وأكثرهم ي

ديمقراطية، من يقارنها بجنوب أفريقيا في الماضي، وهؤالء األشخاص ال يمكن وصفهم البتة بأنهم 
(، وهو النعت الذي self - hating jews« )اليهود المعادون ألنفسهم»أو أنهم « معادون للسامية»

حالية في إسرائيل. وبات جليًا للعيان التأثير يطلقه اليمينيون اإلسرائيليون على من ينتقد الحكومة ال
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الهدام لإلجراءات التي يتخذها الرئيس ترمب ونتنياهو، وتأثيرها السلبي على الوضع في منطقة النزاع 
 اإلسرائيلي. -الفلسطيني 

وفي النتيجة، وباألخص بعد خيبة األمل العميقة التي سادت في المجتمع الروسي الناجمة عن 
، زالت في الواقع الفرص ليس فقط في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس تصريح بومبيو

الشرقية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس األمن الدولي، بل وعمومًا في تسوية هذا النزاع اإلقليمي 
 الطويل األمد في المستقبل المنظور.

ي المعروف إسحاق الؤر المعروف كتب الشاعر والروائي اإلسرائيل 2019أبريل )نيسان( عام  30في 
ثمة ظاهرة جديدة نسبيًا من »اإلسرائيلية: « هآرتس»على نطاق واسع في البالد على صفحات جريدة 

الشعبوية لدى الجناح اليميني، اتحاد جملة من العوامل )العنصرية، الدين، كره الغرباء، النزعة 
 هم الفلسطينيون وليس أي أحد غيرهم.« النظام»وأعداء هذا «. القومية المتطرفة( وهي معاداة النظام

كما أدى االحتالل الفعلي إلى الهالك الجماعي للفلسطينيين، من دون أي احتجاج من »ويعتقد الؤر 
جانب اليهود، عمل نتنياهو، تحت مظلة أنقاض النزعة القومية العربية، على إلغاء حضور كلمة 

غيرات أيضًا في لغة التعامل مع المتهم التي تكاد تبلغ وحدثت ت«. الهدامة في لغة اليهود« احتالل»
وتوجه إلى األقلية اإلسرائيلية التي تذود بتفاٍن عن فكرة السالم مع الفلسطينيين، حيث « الخيانة»حد 

لكن المؤسسة الحاكمة اإلسرائيلية «. الفاشية»وحتى « التمييز العنصري»ظهرت لديها عبارات مثل 
حينما يجري في الخارج الحديث عن التمييز العنصري )أو حتى خطره( فيما تبدي االستياء البالغ 

يخص إسرائيل. وقال جيرار آرو السفير الفرنسي السابق لدى الواليات المتحدة )قبل هذا كان سفيرًا 
لبالده لدى إسرائيل، ولديه هناك أصدقاء كثيرون( في حديث صحافي نشر في نهاية أبريل في مجلة 

The Atlantic  بسلبهم »وذلك « قرار مؤلم بصدد الفلسطينيين»إن من الصعب على إسرائيل اتخاذ
، علما بأن إسرائيل لن تمنحهم جنسيتها. ولهذا «كليًا حق إقامة دولة أو جعلهم كمواطنين إسرائيليين

يز هو التمييز العنصري. إنها تحولت رسميًا إلى دولة تمي»ينبغي عليها أن تعتمد رسميًا خيارًا آخر 
واسُتدعي فورًا آلين لي جال السفير الفرنسي لدى إسرائيل إلى «. عنصري. كما أنها تعتبر كذلك فعالً 

 وزارة الخارجية اإلسرائيلية وُسلم مذكرة احتجاج بصدد تصريح آرو.
أعلنت السلطات اإلسرائيلية اتخاذ إجراء آخر يرمي إلى خنق السلطة  2019في فبراير )شباط( عام 

فلسطينية، التي تعاني أصاًل من أشد أزمة مالية منذ قيامها. فقد قررت عدم تحويل ذلك الوطنية ال
القسم من الضرائب التي ُتجبى من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل إلى الحكومة الفلسطينية )كانت 

لنزاع كلها تحول إلى ميزانية السلطة(، التي كانت توجه لدى توزيعها لدعم أسر الشهداء في سياق ا
والسجناء الفلسطينيين الرازحين في السجون اإلسرائيلية، والتي تعتبرها الحكومة اإلسرائيلية اآلن فقط 
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مليون دوالر شهريًا. ومفهوم أن هذا القرار قد  5.11دعمًا إلى اإلرهابيين، علمًا بأن هذا المبلغ يعادل 
لغ يحول بانتظام إلى الميزانية فحتى ذلك الحين كان المب -أملته ليس مهام مكافحة اإلرهاب 

الفلسطينية، وكان يرتبط باستراتيجية إسرائيل الجديدة التي رفضت مبدأ قيام دولتين في تسوية النزاع 
مع الفلسطينيين. وقد صدر القرار اآلن بالذات لسبب آخر أيضًا، وهو أنه يأمل اليمينيون 

إلسرائيل في تاريخ الواليات المتحدة، ستمنحهم اإلسرائيليون في أن اإلدارة األميركية، األكثر والء 
ملف القضية الفلسطينية وتنفيذ استراتيجيتها بنجاح. وكما هو معروف « إغالق»فرصة ذهبية في 

فإن محمود عباس قد أبدى في هذا الوضع الصالبة ورفض أخذ جميع مبلغ الضرائب إذا لم تتراجع 
 الحكومة اإلسرائيلية عن قرارها.

السالم من أجل »ادة السلطة الفلسطينية موقفًا صلبًا حين رفضت المشاركة في ندوة كما أبدت قي
يونيو )حزيران(، وجرت فيها محاولة مآلها الفشل  26 - 24التي نظمتها الواليات المتحدة في « الرفاه

قًا الصفقة التي أعدت في واشنطن، واستبدال الحل السياسي للقضية الفلسطينية طب« تمرير»مسبقًا لـ
لقرارات مجلس األمن الدولي بوعود في تقديم مساعدات اقتصادية مغرية، علمًا بأن من عول في 
واشنطن على إرغام الفلسطينيين على االستسالم بتقديم الوعود في منحهم الدعم المادي بسخاء، لم 

تأسيس  يأخذ بنظر االعتبار كرامتهم الوطنية وسعيهم إلى إحقاق حقوقهم الوطنية وفي مقدمتها
 الدولة.

لقد اتخذت روسيا موقفًا رافضًا من تصريحات وزير الخارجية األميركي. وكما قال سيرغي الفروف 
يقلقنا جدًا التطور األخير في األحداث، وأقصد به موقف »في أثناء اللقاء مع وزير خارجية البحرين: 

كد الفروف أن المفاوضات وأ«. الواليات المتحدة من التخلي عن جميع قرارات المجتمع الدولي
المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وحدها، والرامية إلى موازنة مصالح الجانبين يمكن أن تقود إلى 

 تسوية النزاع.
وتثير الدهشة على األخص الحجج التي يوردها بومبيو في دعم موقف اإلدارة األميركية الحالية 

ى األرض. لكن إذا اتبعنا هذا المنطق فقد كان من واجب بقوله إنهم يعترفون فقط بالواقع القائم عل
موسكو أن تعترف منذ وقت بعيد بكون مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك جزءا من أراضيها. لكنها ال 
تفعل وال تعتزم القيام بذلك باعتبارها من أراضي أوكرانيا. أما أرض فلسطين فيجب أن تكون تابعة 

 ية.لدولتين إحداهما الدولة الفلسطين
 30/11/2019، لندن، الشرق األوسط
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 خطة كبرى إلقامة مناطق صناعية على الحدود بين "بلدات الغالف" وغزة .38
 متان تسوري

، بوتيرة سريعة وبنبرة متفائلة نسبيا، من األيامتجري محادثات التسوية بين إسرائيل و"حماس"، هذه 
 رقون إلى ذلك بشكل رسمي.تحت السطح، في قنوات شبه سرية، بينما في إسرائيل ال يتط

وقف للنار بل أيضًا إقامة عالقات حقيقية  إحاللولكن بالتوازي تتبلور مبادرة أخرى، هدفها ليس فقط 
بين الطرفين، وفي هذه الحالة بين بلدات غالف غزة وبين قطاع غزة. كيف سيحصل هذا؟ من 

ت في الغالف وبين السلطات في بين السلطا اإلقليمية –خالل الخطة الكبرى للتنمية االقتصادية 
 القطاع. واآلن، ألول مرة، تنكشف الخطة الكاملة في "يديعوت احرونوت".

تبلورت الخطة، التي تتضمن العمل على عدد من المشاريع على طول حدود  األخيرة األشهرفي 
فلسطينيين. القطاع. والفكرة هي: تقام المشاريع في "اراضي إسرائيل"، ولكن العاملين فيها يكونون 

هكذا، بالتوازي، يفترض أن يتحسن مستوى معيشة سكان غزة، فيما تحظى السلطات في غالف غزة 
 بمصادر دخل جديدة.

توجد خمسة مشاريع كبرى: ثالث مناطق صناعية، تكون اثنتان منها بمساحة  األعمالعلى جدول 
لحدود في الجانب اإلسرائيلي. دونم تقام على طول ا 1,500دونم لكل منهما والثالثة بمساحة  2000
 المشاريع التي تكون فيها فتوفر، حسب الخطة، عمال آلالف الفلسطينيين من غزة. أما

في غزة، ال يوجد، اليوم، كهرباء في معظم ساعات اليوم. وهذان المشروعان يمكنهما أن يحسنا 
 الوضع بشكل دراماتيكي.

الخطة، إال أنهم في إسرائيل يقدرون بأنهم في الجانب الفلسطيني، وان كان لم يشارك في بلورة 
القطاع سيسعدهم التعاون معها. فمنذ اليوم يوجد آالف العاملين من غزة ممن يدخلون كل يوم إلى 

 العمل. أماكنلن يقول ال لمزيد من  أحدا أنإسرائيل مع تصاريح عمل خاصة، والفرضية هي 
جدا.  أيدوهاؤولين في الجيش اإلسرائيلي الذين عرضت الخطة على كبار المس األخيرة األسابيعفي 

مشاريع تحسين حياة السكان في غزة هي سبيل واعد؛ ألن الفرضية هي أن االرتفاع في  إنوقالوا، 
 مستوى المعيشة سيقلص الدافع لـ"االرهاب".

هذا، بالمناسبة، هو أيضًا موقف الجيش الذي يعرض هذه االيام في اطار محادثات التسوية بين 
 إسرائيل و"حماس" والتي تجرى "في القناة الرئيسة".

في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي طلب منه أن  األميركي، عرضت الخطة على السفير أسبوعينقبل 
كبرى  أوروبيةوشركات  أوروبيةيرفعها إلى الرئيس دونالد ترامب. وبالتوازي عرضت أيضًا على بنوك 

 ي المشاريع.عن اهتمامها في المشاركة ف أعربت
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بجروح خطيرة  أصيباشكول، غادي يركوني، الذي  اإلقليميمن يقود المشروع هو رئيس المجلس 
شاعر هنيغف، اوفير ليبشتاين،  اإلقليميفي حملة "الجرف الصامد" وفقد ساقيه. رئيس المجلس 

 أعرب عن تأييده وكذا أيضًا رؤساء سلطات أخرى. وقال مصدر مشارك في الخطة، انه "يجب
واحتياجات السكان واالقتصاد. سنعمل كي نخلق عمال واقتصادا على طول  اإلرهابالفصل بين 

الحدود على أمل أن يدفع هذا السكان في غزة للتفكير مرتين قبل أن يختاروا طريق العنف. وفي 
 كل هذا، يمكننا أن ننتج مصادر رزق لدولة إسرائيل". إطار

ؤخرا فقط قال في مقابلة صحافية رئيس بلدية سديروت، عرض هذا النهج أيضًا بشكل علني. وم
ولخلق تعاون بين إسرائيل وغزة مباركة. ال يوجد ما  اإلقليمية"كل خطة للتنمية  إنالون دافيدي، 

يدعو اال تكون بين محوري الحدود حياة اقتصادية، طالما كان الطرف اآلخر يفهم بأنه مقابل ذلك 
 ".اإلرهابعمال هناك حاجة لوضع السالح وللجم أ 

 "يديعوت"
 30/11/2019، األيام، رام هللا
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