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 "تثبيت التهدئة"يبدآن في القاهرة مشاورات  "دالجها"و "حماس"وفدا  .1
معءحثءت »انطلقت في القءهبرة، مسء  أمس، : سوسن أعو حسين ومحمد نعيل حلمي -القءهبرة
مع « تثعيت التهدئة»مع مسؤولين مصبريين، لعحث « الجهءد»و« حمءس»لوفدي حبركتي « منفصلة
، أمس، «الشبرق األوسط»ءت، لـوعحسب مء قءل مصدبر مصبري مطلع على فحوى االجتمءع إسبرائيل.
ستستمبر لمدة أيءم، وتجبري في المبرحلة األولى عشكل فبردي لممثلي كل حبركة فلسطينية مع »فإنهء 

من غيبر المستعاد أن تتسع االجتمءعءت وتصعح »، لكن المصدبر، أضءف أنه «المسؤولين المصبريين
جدول أعمءل يتضمن الهدنة  ثالثية األطبراف في ختءمهء للتوصل التفءق ملزم للجميع، في إطءبر

 «.والتهدئة
هذا العند غيبر »وعشأن مء إذا كءنت المفءوضءت ستتطبرق لالنتخءعءت الفلسطينية، قءل المصدبر، إن 

ذا تمت منءقشته سيكون عبرضًء، لكن االجتمءعءت تبركز عءألسءس على  مدبرج في جدول المنءقشءت، وا 
 «.إحالل التهدئة وتثعيتهء مع إسبرائيل

ل المصدبر المصبري، عن جدول الزيءبرات الخءبرجية لبرئيس المكتب السيءسي لحبركة وعندمء ُسئ
المالومءت المتوافبرة من مصءدبر غيبر »، إسمءعيل هنية، عقب معءحثءت القءهبرة، قءل إن «حمءس»

لكن سيظهبر مدى إمكءنية ذلك »، واستدبرك: «مصبرية تشيبر إلى أنهء قد تتضمن قطبر وبروسيء وتبركيء
 «.قشءت موقاًء متقدمًء، وتظهبر نتءئجهءعاد أن تتخذ المنء
هنية سيجبري خالل الزيءبرة لقء ات مع »، قءلت مسء  أول من أمس، إن «حمءس»وكءنت حبركة 

لكن مسؤولين  «.مسؤولين مصبريين، لمتءعاة الكثيبر من الملفءت المهمة المتالقة عءلقضية الفلسطينية
جولة هنية ووفد « تأكيد أو نفي»عشأن ، «الشبرق األوسط»عءلحبركة برفضوا البرد على استفسءبر لـ

 إلى خءبرج مصبر.« حمءس»
 4/12/2019، لندن، الشرق الوسط

 
 عباس يدعو الدول الوروبية إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية .2

دعء البرئيس الفلسطيني محمود ععءس الدول األوبروعية إلى االعتبراف عءلدولة : قنء –برام هللا 
من أجل حمءية حقوق الشاب الفلسطيني ودعم حل الدولتين في  1967الفلسطينية على حدود الاءم 

واعتعبر البرئيس الفلسطيني خالل لقءئه هنء اليوم السيد سيمون كوفيني وزيبر خءبرجية  الشبرق األوسط.
أيبرلندا، أن استمبرابر سيءسة االستيطءن في األبراضي الفلسطينية، سيدمبر كل فبرص الوصول إلى سالم 

قءمة الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقي قءئم على قبرابر   ات الشبرعية الدولية، وصواًل إلنهء  االحتالل وا 
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 .1967وعءصمتهء القدس الشبرقية على حدود عءم 
 3/12/2019الشرق، الدوحة، 

 
 اشتية يدعو لتحالف دولي لمواجهة اإلجرا ات اإلسرائيلية والميركية .3

ا، عءلشبراكة مع الدول الصديقة في أوبروعء، لقيءدة جهد دعء برئيس الوزبرا  محمد اشتية، إيبرلند: برام هللا
دولي لحمءية حل الدولتين ودعم الحقوق الفلسطينية، في مواجهة اإلجبرا ات اإلسبرائيلية واألمبريكية 

 التي تخءلف القءنون الدولي وتزيد األمبر الواقع تدهوبرا.
فيني في برام هللا اليوم الثالثء : سيمون كو  إيبرلنداوقءل برئيس الوزبرا ، خالل استقعءله وزيبر خءبرجية 

"يجب على الاءلم أال يعقى برهينة انتظءبر الخطة األميبركية التي قد ال تابرض أعدا، عل على دول 
 الاءلم التفكيبر عمء عادهء، واالعتبراف عدولة فلسطين مناء إلسبرائيل من تصايد إجبرا اتهء التوساية".

دامة  وأكد برفض الحوافز األمبريكية اإلسبرائيلية التي الواقع عغزة  األمبرتصب في تنفيذ "صفة القبرن" وا 
 وتكبريس فصلهء، كءلمستشفى األمبريكي على حدود غزة والحديث عن مدن صنءعية وجزبر عءئمة.
وقءل برئيس الوزبرا : "إن الشاب الفلسطيني ال يعحث عن تحسين ظبروف الحيءة تحت الحصءبر 

 هء الاءلم، ولن يقعل عأقل منهء".واالحتالل، عل لديه حقوق سيءسية ووطنية يجمع علي
 3/12/2019وكالة النبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 لفصل غزة "خبيثة"ترفض مخططات  "اللجنة التنفيذية" .4

مخططءت األطبراف الخعيثة »حّذبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر، أمس، ممء وصفتهء عـ: برام هللا
ني وصواًل إلى انفصءل، من أجل شطب الحقوق والثواعت الهءدفة لتكبريس االنقسءم الفلسطي

قءمة الدولة 194عحق عودة الالجئين حسب القبرابر )»المتمثلة « الفلسطينية (، وحق تقبريبر المصيبر وا 
وعءصمتهء القدس  1967الفلسطينية المستقلة كءملة السيءدة، على حدود البراعع من حزيبران )يونيو( 

 «.الشبرقية
االحتاللي، الذي يأتي ضمن مء  -مشبروع المستشفى األميبركي »ذية إدانتهء وأكدت اللجنة التنفي

تسمى )صفقة القبرن(، التي تحءول اإلدابرة األميبركية تمبريبرهء عهدف تثعيت وقءئع على األبرض وتصفية 
القضية الفلسطينية، مطءلعين حبركة )حمءس( عبرفض إقءمة هذا المشبروع الذي أكدت كل الفصءئل 

ه، على عكس مء ادعءه النءطق علسءن )حمءس( عأن إنشء  المستشفى عموافقة عءإلجمءع برفضهء ل
الفصءئل في إطءبر تفءهمءت التهدئة، والتحذيبر من مغعة التاءطي ماه، مع أهمية علوبرة موقف إقليمي 
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عبرعي يبرفض هذا التحبرك الذي ياتعبر تآمبرًا علنيًء على القضية الفلسطينية وثواعت شاعنء المستندة إلى 
 «.القضية الفلسطينية والتضحيءت الجسءم التي قدمهء شاعنء والتمسك عءلحقوق ومقءومة شاعنء عدالة

التي تتحدث عن جزيبرة على »كمء أكدت اللجنة التنفيذية برفضهء ومقءومتهء توجهءت االحتالل 
قءمة مشءبريع اقتصءدية وغيبر ذلك عإشبراف حكومة  شواطئ قطءع غزة، ثم عنء  مينء  ومطءبر وا 

ل، في محءولة لذبر البرمءد في الايون، واستمبرابر المخططءت الهءدفة لتكبريس االحتالل وفصل االحتال
الضفة عن قطءع غزة، واالنقسءم، عايدًا عمء يتطلب سبرعة التدخل الفوبري من أجل برفع الحصءبر 

 «.الظءلم والجءئبر والجبرائم التي يبرتكعهء االحتالل ضد شاعنء في القطءع الصءمد
 4/12/2019دن، ، لنالشرق الوسط

 
 "إسرائيل"تيسير خالد يحذر من السقوط في الوهم وشرا  أكاذيب  .5

حّذبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية تيسيبر خءلد، من السقوط في الوهم : برام هللا
وشبرا  األكءذيب التي يبروج لهء كل من وزيبر الجيش في حكومة االحتالل نفتءلي عينيت، ووزيبر 

اسبرائيل كءتس، عشأن عنء  جزيبرة عءئمة أو مينء  عحبري قعءلة سواحل قطءع غزة، فضال عن  خءبرجية
 الاءلم.مطءبر دولي في القطءع لتحسين أوضءعه المايشية وتمكينه من االنفتءح على 
وتاطل إعءدة عنءئه  2001وقءل: إن دولة قءمت عتدميبر المطءبر الفلسطيني الوحيد في قطءع غزة عءم 

امتداد كل السنوات، وتمنع الصيءدين من تجءوز حدود أميءل عحبرية محدودة في الميءه  وتشغيله على
الفلسطينية، وتفبرض على قطءع غزة عقوعءت جمءعية وحصءبرا اقتصءديء عأدوات وأسءليب  اإلقليمية

تتغيبر عهذه العسءطة وتعدأ العحث عن حلول تخفف عن أعنء   أن، وال يمكن 2007وحشية منذ الاءم 
 الفلسطيني في قطءع غزة ماءنءتهم اليومية. الشاب

عنفسهء عن كل مء يمكن أن يشّوه  موقفهء والنأيتمييز  إلىحمءس  قيءدة حبركةودعء تيسيبر خءلد 
صوبرتهء كحبركة مقءومة، من خالل العحث عن مء هو أهم من تفءهمءت عشأن إدابرة قواعد االشتعءك 

 الفلسطينية وتوظيفه في خدمة برؤيته وعبرنءمجه. مع عدو يجد ضءلته في تاميق االنقسءم في السءحة
 3/12/2019وكالة النبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 هنية ومشعل يعزيان عباس بوفاة أحد مستشاريه السابقين .6

قدم برئيس المكتب السيءسي لحبركة "حمءس" إسمءعيل هنية، الثالثء ، تاءزيه للبرئيس : أيسبر الايس
 ، عوفءة أحد مستشءبريه السءعقين.الفلسطيني محمود ععءس
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وفي  وعزى هنية، ععءس عوفءة مستشءبره السءعق أحمد ععد البرحمن، وفق وكءلة األنعء  البرسمية "وفء".
وقت الحق، قدم البرئيس السءعق للمكتب، خءلد مشال، تازيته لاعءس عوفءة ععد البرحمن، وفق ذات 

 المصدبر.
، حيث قدم 2018منتصف ديسمعبر/ كءنون األول يشءبر أن آخبر اتصءل هءتفي عين الطبرفين جبرى 

 ععءس، التازية لهنية عوفءة شقيقه.
 3/12/2019وكالة الناضول لألنبا ، 

 
 نفاوض المحتل على كسر الحصار ويدنا على الزناد المد..الحية ينفي وجود تهدئة طويلة  .7

داوله حول هدنة نفى عضو المكتب السيءسي لحبركة حمءس، خليل الحية مء يتم ت البرأي: –غزة 
 طويلة األمد عين المقءومة في غزة واالحتالل، قءئاًل: "ال يوجد عءقل يمكن أن يذهب إليهء".

المختلفة  األطبرافوأوضح الحية في مقءعلة ُمتلفزة، الثالثء ، أن حبركته تجبري اتصءالت يومية ت مع 
وأشءبر إلى أن من يطبرح  ة.عينهء مصبر وميالدينوف لمتءعاة تنفيذ اتفءقءت برفع الحصءبر عن قطءع غز 

مسءلة الهدنة طويلة األمد فقط فبريقءن، األول االحتالل ووسءئله اإلعالمية، والثءني "فبريق أوسلو"، 
أن حمءس تحبرص على أن تكون حءضبرة في  إلىولفت  نءفيًء أن يكون األمبر قد طبرح على الحبركة.

 لفلسطيني في كل أمءكن تواجده.كل مكءن يخدم القضية، ويخدم المقءومة، ويخدم تثعيت الشاب ا
أن المقءومة تدافع عن  إلىوتءعع "نحن نفءوض المحتل على كسبر الحصءبر ويدنء على الزنءد"، مشيبرًا 

وأضءف: "نحن نطلب مطءبر وماعبر  شاعهء وتقءتل من أجل أن يايش شاعنء وال نأخذ حقوقنء عءلذلة.
 زة".مءئي لجميع الشاب الفلسطيني في الضفة الغبرعية وقطءع غ

 3/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تعقد أول اجتماع لمكتبها السياسي الجديد في القاهرة "الجهاد" .8
الفلسطينية إن الحبركة لديهء طلعءت ستقدمهء « الجهءد اإلسالمي»برام هللا: قءل مسؤول في حبركة 

الجديد في الداخل والخءبرج منذ للمسؤولين المصبريين، كمء أنهء ستاقد أول اجتمءع لمكتعهء السيءسي 
 انتخءعه الاءم المءضي.

وأكد عضو المكتب السيءسي للحبركة الشيخ نءفذ عزام، أن الوفد سُيجبري معءحثءٍت مع المسؤولين 
من ضمن األجندة، اناقءد دوبرة »المصبريين، حول أهم الملفءت على السءحة الفلسطينية، مضيفًء أنه 

اجتمءع »وتءعع: «. ، ثم مواصلة زيءبرة عاض الدول الصديقةاجتمءعءت للمكتب السيءسي للحبركة
 «.المكتب السيءسي سيضم جميع أعضء  الداخل والخءبرج
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نسخة « الشبرق األوسط»طلعءت محددة من المصبريين. إذ كشف عيءن للحبركة، تلقت « الجهءد»لكن لـ
برة وفد من قيءدة منه، أمس، عن أعبرز القضءيء التي ستتم منءقشتهء مع الجءنب المصبري خالل زيء

في العيءن، إن الزيءبرة إلى الاءصمة « الجهءد»الحبركة يتقدمه األمين الاءم القءئد زيءد النخءلة. وقءلت 
المصبرية القءهبرة تأتي في إطءبر تازيز الاالقءت مع األشقء  المصبريين، والعحث عن كيفية إنهء  

برة تأتي أيضًء للامل على إطالق وأشءبرت إلى أن الزيء ماءنءة النءس في الذهءب واإليءب لمصبر.
سبراح عاض الموقوفين الفلسطينيين لدى أجهزة أمنية مصبرية. وتاتقل مصبر فلسطينيين تءعاين 

 «.الجهءد اإلسالمي»و« حمءس»لـ
ضءفًة إلى إطالق ماتقليهء، قءلت  سنطءلب اإلخوة في مصبر خالل الزيءبرة، عممءبرسة «: »الجهءد»وا 
وان الصهيوني المتواصل على الشاب الفلسطيني، وعءلذات الضغط على االحتالل لوقف الاد

لزام الادو عوقف استهدافهم، كونهم من برعى اتفءق وقف النءبر  المشءبركون في مسيبرات الاودة، وا 
 «.عءلجولة األخيبرة عاد استشهءد القءئد عهء  أعو الاطء

 4/12/2019، لندن، الشرق الوسط
 

 فاهمات التهدئة والمستشفى الميدانيتراشق جديد بين حركتي فتح وحماس حول ت .9
تواصل الخالف والسجءل عين حبركتي فتح وحمءس حول إقءمة المشفى  :"القدس الابرعي" –غزة 

الميداني األمبريكي في قطءع غزة، خءصة في ظل الحديث عن عحث حمءس ععبر الوسطء  التوصل 
 مع إسبرائيل.” هدنة طويلة“إلى 

كزية لحبركة فتح، انتقءدات حءدة لحبركة حمءس، ماتعبرا أن ووجه عزام األحمد، عضو اللجنة المبر 
وطءلب  ”.أكعبر من كلمة تنسيق أمني“تفءهمءت التهدئة عين الفصءئل في غزة واالحتالل تمثل 

المسئول في حبركة فتح، خالل مقءعلة مع تلفزيون فلسطين، حبركتي حمءس والجهءد اإلسالمي أن 
مء يقومون عه هو وفق اإلبرادة “من ومن، متءعاء:  وعين” قواعد االشتعءك“توضحء مانى ععءبرة 

اإلسبرائيلية، لتكبريس االنقسءم ومنع قيءم دولة فلسطينية كمء قءل نتنيءهو مبرابرا وغيبره من الوزبرا  
 ”.اإلسبرائيليين

مستشفى عسكبري أمني كءن “واعتعبر أن المشفى الميداني األمبريكي، الذي يتم إنشءؤه شمءل غزة، هو 
، مشيبرا ”ألمبريكيين قبربروا نقله إلى غزة عاد اتفءق مع إسبرائيل، ثم أخذوا موافقة حمءسفي سوبريء، وأن ا

على الفلسطينيين، الفتء إلى أن ” المؤامبرات األمبريكية“إلى أن إقءمة المشفى جء ت في ظل استمبرابر 
هء جالت أمبريكء تقيم المشءبريع في غزة دون استئذان القيءدة الفلسطينية التي تتحدث عءسم الشاب، وأن

سبرائيل في إطءبر تفءهمءت التهدئة. وأشءبر كذلك إلى أن  القبرابر يكون وفق اتفءق عين حمءس وا 
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تنهءل المسءعدات “، وععبر عن أمله في أن ”مشبروطة“المسءعدات التي تصل غزة عهذا الشكل 
 ”.النزيهة غيبر المشبروطة على غزة، ععبر القيءدة الشبرعية وليس ععبر االنقسءم

لم يبرق إلى حبركة حمءس، وكتب النءطق عءسم الحبركة ععد اللطيف القءنوع يبرد:  لكن حديث األحمد
قواعد االشتعءك التي يجهلهء عزام األحمد هي صنياة المقءومة الفلسطينية التي منات االحتالل “

الصهيوني أن يتقدم متبرًا واحدًا في غزة أو يستعيح أبرضهء وياتقل شعءعهء، وأجعبرته أن يتبراجع في 
 ”.وأال ينفبرد عشاعنء وأفشلت أهدافه وجالته يفكبر مليًء قعل تنفيذ أي محءولة اغتيءل فيهء عدوانه،
حديثه عن التنسيق األمني لتسييبر أموبر الحيءة، يدلل أن التنسيق األمني مع االحتالل أصعح “وتءعع: 

ذلك  ، معينء أن”عقيدة براسخة ومهءم يومية لدى أجهزة أمن السلطة للحفءظ على أمن االحتالل
يتنءقض مع قبرابر المجلس المبركزي لحبركة فتح عوقف التنسيق األمني مع الادو والذي ال يزال حعيس “

 ”.األدبراج
 4/12/2019، لندن، القدس العربي

 
 ليبرمان يعتزم االنضمام لحكومة يمينية لمنع الذهاب النتخابات ثالثة .10

أفيغدوبر ليعبرمءن الموافقة على االنضمءم ، ”إسبرائيل عيتنء“ياتزم برئيس حزب : )عتبرا( –القدس المحتلة 
 لحكومة يمينية عبرئءسة عنيءمين نتنيءهو، في اللحظءت األخيبرة، لمنع الذهءب النتخءعءت ثءلثة للكنيست.

حداشوت(، فءن ذلك يأتي عنء  على طلب أعضء  في حزب  -ووفقًء للقنءة الثءنية اإلسبرائيلية )مءكو
إسبرائيل ال يمكنهء أن تتحمل ثالث “لثالثء ، قءئلين له: إن من ليعبرمءن اليوم ا” إسبرائيل عيتنء“

ن تحءلف أزبرق  ”.أعيض يبرفض أي اقتبراح لالنضمءم لحكومة وحدة -انتخءعءت خالل عءم واحد، وا 
تجديد مفءوضءت تشكيل الحكومة مع حزب ” أعيض -أزبرق“وعلى صايد متصل، اشتبرط تحءلف 

 س، أواًل عءلتنءوب على منصب برئءسة الحكومة.الليكود، عأن يكون برئيس التحءلف، عيني غءنت
 61ويأتي هذا الشبرط فيمء يواصل حزب الليكود جمع التواقيع من أعضء  الكنيست للحصول على 

توقياء منهم عغية أن يتم توكيل عنيءمين نتنيءهو، مهمة تشكيل الحكومة، وذلك في الوقت الذي لم 
 تقدم يذكبر.أي ” أعيض -أزبرق”تشهد مفءوضءت عين الليكود و

وفي سيءق الجهود لتشكيل الحكومة وتجنب انتخءعءت ثءلثة، أفءدت اإلذاعة اإلسبرائيلية البرسمية 
نقل برسءلة إلى فبريق التفءوض عن ” أعيض -أزبرق“، اليوم الثالثء ، أن طءقم المفءوضءت عن ”كءن“

عدم إحبراز أي  حزب الليكود، أخعبرهم نيته عدم إجبرا  أية جلسءت مفءوضءت مستقعلية ماهم عسعب
 تقدم حقيقي في هذه االجتمءعءت.
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قبربر قطع االتصءل عءلليكود طءلمء أن الحزب ” أعيض -أزبرق“ووفقًء لإلذاعة، فإن طءقم التفءوض عن 
 ال يقعل معدأ أن برئيس التحءلف غءنتس، سيكون أول من يتنءوب على برئءسة الحكومة.

محءولة إلقنءع نتنيءهو عءلموافقة ليكون ثءنيًء وفي المحءدثءت التي جبرت حتى اآلن عين الطبرفين، في 
تشبريع قءنون خءص ينص على أن ” أعيض -أزبرق“عءلتنءوب على برئءسة الحكومة، اقتبرح تحءلف 

نتنيءهو سيكون عمنصب قءئم عأعمءل برئيس الحكومة عمكءنة وصالحيءت برئيس الحكومة، حتى ال 
مصغبر )الكءعينيت( والكنيست عاد تقديم لوائح يطلب منه االستقءلة من منءصعه في المجلس الوزابري ال

 اتهءم عءلفسءد ضده. 
 4/12/2019الغد، عّمان، 

 

 الواليات المتحدةصحيفة "يديعوت أحرنوت": مخاوف إسرائيلية من "حلف دفاع" مشترك مع  .11
حذبرت صحيفة إسبرائيلية، من تداعيءت تشكيل "حلف دفءع" مشتبرك : أحمد صقبر -21عبرعي -غزة

 " والواليءت المتحدة األمبريكية، مؤكدة أن ضبربره يفوق نفاه.عين "إسبرائيل
وأوضحت صحيفة "يدياوت أحبرنوت" الاعبرية في مقءلهء االفتتءحي الذي كتعه برئيس الماهد اإلسبرائيلي 
للسيءسءت االستبراتيجية الجنبرال عءموس جلاءد، أن "حلف الدفءع عين إسبرائيل والواليءت المتحدة، هو 

 أمء عمليء فهي فكبرة يفوق ضبربرهء منفاتهء". فكبرة ممتءزة سطحيء،
وتسء لت: "ألجل مءذا نكون مبرتعطين عحلف دفءع مع الواليءت المتحدة؟"، منوهة أن "إسبرائيل توجد 
في منطقة مبركعة تستوجب نشءطء مستقال للجيش اإلسبرائيلي، وهذا النشءط ال ينسجم أحيءنء مع 

 السيءسة الاءمة لواشنطن".
إطءبر حلف الدفءع، سيتاين على إسبرائيل طلب اإلذن والتنسيق المسعق لكل  ونعهت إلى أنه "في

نشءط، وأن تلتزم عءلقيود"، الفتء إلى أن "التاءون االستخعءبري موجود على أي حءل، ومن األفضل 
 العقء  عليه عشكل مبرن وعدم تابريفه ضمن اتفءقءت عسعب أهميته".

ن القيود األمنية، ولكن ليس سبرا كمثءل؛ أن وذكبرت الصحيفة، أنه "ال يمكن توسيع الحديث ع
واشنطن طلعت من إسبرائيل خالل حبرب الخليج االمتنءع عن مهءجمة صدام حسين الذي أمبر 
عإطالق الصوابريخ على إسبرائيل، واقتضت المصلحة االسبرائيلية، التي كءنت موضع خالف، أن تقعل 

 عءلطلب األمبريكي، ولكن هذا ليس كذلك دومء".
إسبرائيل لهء عالقءت أمنية متفبرعة ومؤثبرة للغءية مع جهءز األمن األمبريكي عخءصة ومع وعينت أن "

الواليءت المتحدة عءمة، وهذه الاالقءت هي عمود فقبري مبركزي في األمن القومي اإلسبرائيلي، وهي 
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أكثبر ممء كءن في أي وقت سءعق، فءلاالقءت واساة وشءملة في مجءالت متنوعة، وهي مضءعفءت 
 القدبرة إلسبرائيل".القوة و 

وتءعات: "لهذا السعب عءلذات، من األفضل التبركيز على توسيع الاالقءت الاملية المتفبرعة التي توجد 
 اليوم، وعدم تكعيل أيدينء عأحالف منفاتهء هي موضع شك".

أمء عءلنسعة لـ"مسءبر المواجهة" مع إيبران، قدبرت "يدياوت"، أن "األفضل أن ينطوي تفكبرينء على 
 بر مع الواليءت المتحدة، على أن يكون القبرابر النهءئي في أيدينء".التشءو 

وبرأت أن "ميل البرئيس األمبريكي دونءلد تبرامب لتقليص التواجد األمبريكي، يتنءقض مع حلف الدفءع، 
وهكذا هنءك خطبر أن ينشأ توتبر زائد عين الطبرفين نتيجة للحلف"، مفضلة أن تجبري األموبر "من 

مثال تضطبر تل أعيب ألن تجبري اليوم تنسيقء أمنيء مع موسكو، كمء أنه تحت سطح األبرض، وهكذا 
 في حءل كءن هنءك حلف دفءع، سيتاين علينء أن نتسءوم مع واشنطن على دوبرهم".

وأكدت الصحيفة، أنه "من الصاب أن نصدق عأن توافق الواليءت المتحدة على حلف دفءع حقيقي، 
األمبر، وتبرامب سياطينء تاهدا عمنع تهديد وجودي، ولكن كون الدول الابرعية أيضء ستطلب مثل هذه 

 حلف الدفءع هو أكثبر من ذلك عكثيبر، ويمكن ايضء الفحص فيمء إذا كءن هذا ممكن التحقيق حقء".
وأضءفت: "من األفضل أن نحءفظ على قدبرة عمل إسبرائيل في منطقة مبركعة مثل الشبرق األوسط أوال 

برى موجودة"، ماتعبرة أن " الحل الصحيح؛ هو توسيع التاءون وقعل كل شي  حيءل إيبران وتحديءت أخ
 األمني المعهبر عحد ذاته".

وأشءبرت إلى أن "أسءس المعءدبرة لحلف الدفءع هو في إسبرائيل، وينعع من اعتعءبرات سيءسية إسبرائيلية 
عءبر داخلية، مثل تازيز الصوبرة قعيل االنتخءعءت، وهي االعتعءبرات التي تأتي دومء على حسءب االعت

 األمني"، مشددة على وجوب أن يكون "النقءش موضوعيء وليس دعءية انتخءعية".
 3/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 تقرير إسرائيلي يسلط الضو  على عمل السيدات في "االستخبارات" .12

قءل تقبريبر إسبرائيلي إن "كشف حمءس لعاض أسبرابر عمل القوة : عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي
يسلط الضو  على  2018التي تم إحعءطهء في خءنيونس جنوب قطءع عزة في اإلسبرائيلية الخءصة 

كيفية عمل القوات الحءصة اإلسبرائيلية في أبراضي الادو عمومء، وعمل النسء  في هذه الوحدات 
خصوصء، في ظل انخبراطهن الكعيبر في عمل االستخعءبرات اإلسبرائيلية من خالل التنكبر وانتحءل 

 ت هءئلة، وحققن إنجءزات عمليءتية جوهبرية".الشخصيءت، ألن لديهن قدبرا
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" 21ونقل الخعيبر الاسكبري اإلسبرائيلي، أميبر عوخعوط، في تقبريبره لموقع ويلال اإلخعءبري، تبرجمته "عبرعي
عن مسئول أمني إسبرائيلي كعيبر عمل سءعقء عتشغيل الفتيءت والسيدات في مهمءت جمع المالومءت 

"تفوقهن على زمالئهن في هذا الامل يكمن عقدبرتهن على األمنية في المنءطق الماءدية، قوله إن 
االنخبراط في المجتمع الماءدي، وعدم السبرعة في كشف أمبرهن، النسء  عمومء أقل إثءبرة للشعهءت، 

 والشكوك تجءههن أقل".
وأضءف أن "لدى النسء  قدبرات فءئقة على التنكبر والتخفي، مء يجالهن عنصبرا محوبريء في جمع 

أن سيبر برجل وامبرأة في الشءبرع يكون أقل شعهة من سيبر برجلين ماًء، صحيح أن المالومءت، كمء 
مهمة السيدات ال تشتبرط عءلضبروبرة أن تكون يدهء ضءغطة على الزنءد، لكن في الكثيبر من مهءمهن 

 في جمع المالومءت كن أفضل كثيبرا من البرجءل". 
نيدا للنسء  في الامل، وفي عاض وأشءبر إلى أن "جهءز الموسءد من أكثبر األجهزة اإلسبرائيلية تج

اليمءم للتجنيد ذاته، وحبرس الحدود، والقوات الخءصة -األحيءن لجأت وحدة الاميءت الخءصة
 الشءعءك تامل سيدات، تم كشف أمبرهن في السنوات األخيبرة". -المستابرعين، وفي جهءز األمن الاءم

يستقعل طلعءت التجنيد منهن حتى  وأوضح أن "الدخول إلى موقع الشءعءك على اإلنتبرنيت يكشف أنه
، وتستمبر فتبرة التدبريب ثمءنية أشهبر، حيث يكلفهن عمهءم ميدانية، وتنفيذ عمليءت سبرية 2020أكتوعبر 

من موظفءت الشءعءك عمنزل البرئيس  12حلت  2018منفبردة، ومن خالل طواقم، وفي صيف 
 ف الشءعءك". اإلسبرائيلي لتكبريمهن عسعب الخدمءت الكعيبرة التي قدمنهء في صفو 

وقءل: "نتكلم عن عدد متواضع من المجندات في األجهزة األمنية اإلسبرائيلية، لكن مسءهمتهن األمنية 
تم اغتيءل  2010واالستخعءبرية كعيبرة وحءسمة في أجهزة أمنية سبرية مثل الشءعءك، عدليل أنه في 

ءبرات الابرعية المتحدة، وتعين محمود المعحوح القءئد الاسكبري لحمءس في فندق عإمءبرة دعي عدولة االم
 من الصوبر أن من عين طءقم االغتيءل المنسوب للموسءد كءنت هنءك سيدات". 

وأضءف أن "تقءبريبر أجنعية برعطت عين عمل االستخعءبرات اإلسبرائيلية وأسمء  عديدة من السيدات، مثل 
في لعنءن عءم  عمليءت اختطءف الضءعط النءزي آيخمءن، وفضيحة ليلهءمبر، وتفجيبر سيءبرة مفخخة

ألحد منفذي عملية ميونيخ ضد البريءضيين اإلسبرائيليين، وعملية الفبردان الغتيءل قءدة فتح  1979
الثالثة في عيبروت، واختطءف مبردخءي فانونو عءلم الذبرة اإلسبرائيلي، وعملية تهبريب يهود إثيوعيء من 

 خالل شواطئ السودان، وعمليءت أخبرى".
ات اللواتي يتجندن في صفوف األجهزة األمنية اإلسبرائيلية ياملن في وختم عءلقول إن "هؤال  السيد

دول أجنعية، وعاضهء دول ماءدية، لجمع مالومءت أمنية، أو أخذ جز  من مهءم عمليءتية هجومية. 
وبرغم غزابرة الكتب والتقءبريبر التي تحدثت عن دوبر السيدات في عمل األجهزة األمنية اإلسبرائيلية، فإن 
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طي الكتمءن حتى هذه اللحظة، برغم المسءهمة الكعيبرة التي قدمنهء لحفظ أمن أسمء هن عقيت 
 إسبرائيل".

 4/12/2019، "21موقع "عربي 
 

 بالكنيست: الصهيونية ارتكبت جرائم في الدول العربية لتهجير اليهوديهودي نائب  .13
سبرائيلي( إن قءل نءئب يهودي، في الكنيست )العبرلمءن اإل -القدس/ععد البرؤوف أبرنءؤوط/األنءضول

 "الحبركة الصهيونية ابرتكعت جبرائم في دول عبرعية، لتحفيز اليهود على الهجبرة منهء".
أحزاب  4وقءل النءئب عوفبر كسيف، وهو نءئب يهودي، فءز ضمن القءئمة المشتبركة التي تضم 

عبرعية:" عشكل مقلق، تم الكشف في السنوات األخيبرة، عن شهءدات حية حول توبرط الحبركة 
ة، في مالحقة اليهود، كي يخبرجوا من الدول الابرعية، ومن الممكن القول، إن معاوثي الصهيوني

 الحبركة الصهيونية كءنوا متوبرطين عسلسلة من الهجمءت اإلبرهءعية في الابراق وعلدان أخبرى".
وجء ت أقوال كسيف في خطءب ألقءه خالل جلسة للكنيست، مسء  اإلثنين، خصصت لعحث 

 من الدول الابرعية، وأبرسل مكتعه نسخة منه خطءعه لألنءضول، الثالثء .موضوع المهجبرين اليهود 
 3/12/2019، ، أنقرةلألنبا وكالة االناضول 

 
 قائد الدفاع الجوي اإلسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال .14

حذبر قءئد منظومة الدفءع الجوي عجيش االحتالل الاميد بران كوخءف، من  البرأي: –القدس المحتلة 
التنظيمءت في غزة ولعنءن من اختبراق الدفءعءت الجوية اإلسبرائيلية من خالل إطالق  قدبرات

 الصوابريخ.
ووفقء لموقع ماءبريف، أوضح كوخءف أن جيش االحتالل يعذل جهودًا كعيبرة للتاءمل مع تحدي تطوبر 

 التهديدات الصءبروخية، مؤكدا أنه ال يمكن تحقيق دفءع جوي عصوبرة كءملة.
إسبرائيل" تخوض سعءق تسلح في ظل محءوالت األعدا  الحثيثة للتسلح وأضءف كوخءف أن "

 عصوابريخ أكثبر تطوبرا وحداثة، مء يدفانء للحفءظ على ديمومة تطويبر منظومءت الدفءع الجوي.
وقد تطبرق كوخءف إلى الوضع األمني، موضحء أن "إسبرائيل" تبرغب في تبركيز عمليءتهء في الشمءل 

بر خطبرا عليهء، إال أن "التهديدات مع قطءع غزة دائمء مء تشتت تبركيزنء نظبرا العتعءبرهء الجعهة األكث
 في الشمءل وتسحعنء نحو الجنوب"،

 ونوه إلى أن "أعدا  إسبرائيل عمء في ذلك إيبران وحمءس وحزب هللا يتمتاون عذكء  عءٍل".
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دي في وقد تطبرق كوخءف أيضء إلى جولة التصايد الجديدة التي اندلات في أعقءب اغتيءل القيء
خالل  %90الجهءد االسالمي عهء  أعو الاطء، مدعًيء أن القعة الحديدية نجحت في اعتبراض أكثبر من 

 الجولة، إال أنه "ال يمكننء أن نأخذ تلك الجولة كنموذج لدبراسته واعتمءده". كمء قءل.
 3/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 اع مشتركًا مع الواليات المتحدةالجنراالت اإلسرائيليون يعارضون حلف دف .15

تل أعيب: عءد إلى صدابرة الخالفءت السيءسية في إسبرائيل موضوع إقءمة حلف دفءع مشتبرك مع 
الواليءت المتحدة، وذلك في أعقءب تعءهي برئيس الوزبرا ، عنيءمين نتنيءهو، ووزيبر خءبرجيته، يسبرائيل 

وهءجمه كءتس واتهمه عماءبرضة الفكبرة كءتس، عءلفكبرة. فءنتقدهء برئيس الماءبرضة، عيني غءنتس. 
 لدوافع سيءسية.

الحديث يدوبر حول عبرض قدمه برئيس أقوى دولة في الاءلم إلى إسبرائيل وال يجوز »وقءل كءتس، إن 
اتفءق على إقءمة حلف دفءع مشتبرك مع الواليءت »لكن غءنتس أصبر على برفضه قءئاًل إن «. برفضه

ن «في الدفءع عن أمنهء ضد التحديءت التي تواجههءالمتحدة من شأنه أن تكعل أيدي إسبرائيل  ، وا 
لن تؤيد أي اتفءقية دولية تقيد أنشطة الجيش اإلسبرائيلي أمءم التهديدات التي « »كحول لفءن»قءئمة 
أقدبر عشكل كعيبر الاالقءت االستبراتيجية مع الواليءت المتحدة. حليفنء »وأضءف غءنتس: «. تواجهنء

والمصءلح المشتبركة، لكن هنءك قلقًء شديدًا من أن نتنيءهو، الذي تالحقه  الذي نتقءسم ماه ذات القيم
تهم الفسءد، ويامل لحسءعه الخءص، سيسمح عتكعيل أيدي الجيش اإلسبرائيلي على نحو يخءلف موقف 

 «.األجهزة األمنية اإلسبرائيلية التي عءبرضت على مدى عقود توقيع اتفءق كهذا
س جلاءد، البرئيس السءعق لدائبرة الشؤون السيءسية واألمنية في من جهة ثءنية، خبرج الجنبرال عءمو 

حلف دفءع عين إسبرائيل والواليءت المتحدة هو »وزابرة الدفءع، عموقف حءد ضد هذه الفكبرة وقءل إن 
وقءل «. فكبرة ممتءزة سطحيًء لمن ليس ضءلاًء في األموبر، أمء عمليًء فهي فكبرة تفوق أضبرابرهء منفاتهء

 –واضح أنه من المجدي أن نكون مبرتعطين عحلف دفءع مع الواليءت المتحدة من جهة، »جلاءد: 
ولكن ألجل مءذا؟ إسبرائيل تحتءج إلى نشءط مستقل لجيشهء في هذه المنطقة. فهذا النشءط ال ينسجم 
في عاض األحيءن مع السيءسة الاءمة للواليءت المتحدة، وقد حصل هذا مبرات كثيبرة على مدى 

بر حلف الدفءع فسيتاين على إسبرائيل أن تطلب اإلذن، وتنسق مسعقًء كل نشءط السنين. أمء في إطء
 «.وأن تطيع القيود

ليس سبرًا أنه في حبرب الخليج طلعت الواليءت »وبرفض جلاءد الحديث عن هذه القيود، لكنه أضءف: 
ل. المتحدة من إسبرائيل االمتنءع عن مهءجمة صدام حسين الذي أمبر عإطالق الصوابريخ على إسبرائي
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لقد كءنت المصلحة اإلسبرائيلية، التي كءنت موضع خالف، أن تقعل عءلطلب األميبركي، لكن هذا ليس 
كذلك دومًء. توجد اليوم عالقءت أمنية متفبرعة ومؤثبرة للغءية مع جهءز األمن األميبركي عخءصة ومع 

برائيل. أكثبر ممء الواليءت المتحدة عاءمة. هذه الاالقءت هي عمود فقبري مبركزي في األمن القومي إلس
كءن في أي وقت مضى. الاالقءت هي واساة وشءملة، في مجءالت متنوعة، وهي مضءعفءت القوة 
والقدبرة إلسبرائيل. لهذا السعب عءلذات من األفضل التبركيز على توسيع الاالقءت الاملية الطيعة 

 «.والمتفبرعة التي توجد اليوم، وعدم تكعيل أيدينء عأحالف منفاتهء موضع شك
من األفضل أن »قءل جلاءد، إن هذا األمبر صحيح أيضًء عءلنسعة لمسءبر المواجهة مع إيبران: و 

نتشءوبر مع الواليءت المتحدة، على أن يكون القبرابر النهءئي في أيدينء. فءليوم هنءك قبرابر للبرئيس 
أن األميبركي عأن يقلص التواجد األميبركي في المنطقة، وهذا منءقض لحلف الدفءع، ويوجد خطبر في 

يتسعب عتوتبر زائد عين الطبرفين. وهنءك مسألة مهمة أخبرى هي أننء نضطبر إلى التنسيق أمنيًء مع 
 البروس، ومثل هذا التنسيق سيصعح موضوع مسءومة مع واشنطن في حءل وجود حلف.
 4/12/2019، الشرق الوسط، لندن

 
 االحتالل يستعد لتصدير الغاز إلى الردن ومصر .16

وزيبر الطءقة اإلسبرائيلي" يوفءل شتءينتس، عن عد  في تصديبر الغءز الطيعاي القدس المحتلة: أعلن "
لألبردن ومصبر مطلع الاءم الجديد. ونقلت صحيفة "هآبرتس" الاعبرية، الثالثء ، عن شتءينتس قوله: 
"سيعدأ حقل )ليفيءثءن( الواقع على العحبر المتوسط، عءلتدفق، في غضون أسعوعين"، مضيفًء: "سيعدأ 

ز إلى مصبر واألبردن عاد ذلك عوقت قصيبر". وتءعع: "على البرغم من اعتبراضءت عاض تصديبر الغء
المختصين عءلعيئة، فإنه ال يوجد مء يمنع إسبرائيل من تصديبر الغءز إلى أوبروعء". ونقلت الصحيفة عن 
عنيءمين زومبر، نءئب برئيس شبركة نوعل إنبرجي قوله: "قعل نهءية الاءم سنعدأ عتزويد السوق المحلية 

ي األسءعيع التءلية سنعدأ عءلتصديبر إلى مصبر واألبردن". وشبركة نوعل إنبرجي، التي تتخذ من والية وف
تكسءس األمبريكية مقبرا لهء، هي شبريك برئيسي في استخبراج الغءز من حقل "ليفيءثءن". وكءن االحتالل 

 10لطعياي لمدة ، اتفءقء لتزويد األخيبرة عءلغءز ا2018اإلسبرائيلي، قد وقع مع مصبر في شعءط/فعبرايبر 
، اتفءقية مع األبردن يتم 2016مليءبر دوالبر. كمء وقع االحتالل، في أيلول/سعتمعبر  15سنوات عقيمة 

مليءبرات  10عءمًء، عقيمة  15مليءبر متبر مكاب من الغءز، على مدابر  45عموجعهء تزويد األخيبرة عنحو 
 .دوالبر، والتي قوعلت عبرفض شاعي واسع

 3/12/2019، فلسطين أون الين 
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 "إذا لم تتشكل حكومة"لتنظيم انتخابات في فبراير  "إسرائيل" .17
تفءقمت األزمة السيءسية الحزعية نحو قمة جديدة، أمس الثالثء ، مع إعالن : تل أعيب: نظيبر مجلي

عيني غءنتس عأن حزعه قبربر عشكل نهءئي أنه لن يجلس في حكومة عقيءدة عنيءمين نتنيءهو، ولذلك 
جه النتخءعءت جديدة. وتوجه الحزب إلى المديبرة الاءمة للجنة االنتخءعءت أصعح المبرجح هو التو 

المبركزية، أوبرلي عدس، يفحص مدى استاداد اللجنة إلجبرا  انتخءعءت جديدة، فأعلغته عأن اللجنة 
 يومًء. 75اتخذت عدة إجبرا ات تجالهء ممكنة عاد 

تقليص المدة حتى تخفف من  يومًء، ولكنهء قبربرت 90وقءلت عدس إن اللجنة تحتءج عءدة إلى 
فعبرايبر )شعءط(  25األععء  والمصءبريف، وعليه فإنهء صءدقت على موعد االنتخءعءت القءدمة، سيكون 

المقعل، في حءل فشلت األحزاب الممثلة في الكنيست )العبرلمءن اإلسبرائيلي(، في تشكيل حكومة وفي 
 حءل اتخذت قبرابرًا عإجبرائهء.

لعبرلمءنية، آفي نيسءن كوبرن، ا« كحول لفءن»استفسءبر قدمه برئيس كتلة  ويأتي إعالن اللجنة كبرد على
الذي طلب مابرفة موعد االنتخءعءت القءدمة، وفقًء لحسءعءت اللجنة، وذلك في موقف تظءهبري يعين فيه 
أن هنءك فشاًل تءمًء في مسءعي تشكيل حكومة قءدمة. وقءل نيسءن كوبرن إنه لم ياد هنءك أهمية في 

من  12 - 11لتي ستنتهي في منتصف ليل الـيومًء الممنوحة للكنيست، وا 21اإلعقء  على مهلة الـ
الشهبر الجءبري، ودعء برئيس الكنيست يولي أدلشتءين إلى إعءدة كتءب التكليف إلى البرئيس برؤوعين 

 برفلين، ويعءشبر اإلجبرا ات لحل الكنيست والتوجه إلى إجبرا  انتخءعءت خالل ثالثة أشهبر.
 4/12/2019، الشرق الوسط، لندن

 
 رائيليين في الشمال والجنوب ال يشعرون بالمان لعدم وجود مالجئ آمنةمن اإلس %40استطالع:  .18

من سكءن األطبراف، وهي  %40أفءد استطالع أجبراه "مبركز األعحءث والمالومءت" التءعع للكنيست عأن 
عءألسءس منطقتي الجليل في شمءل العالد والنقب في جنوعهء، ال يشابرون أنهم آمنون في منءطق 

 ا الشاوبر عين المواطنين الابرب أكعبر منه عين اليهود.سكنءهم، وفيمء هذ
ووفقء لالستطالع، الذي ُينشبر عمنءسعة اناقءد مؤتمبر "األطبراف في المبركز"، يوم الثالثء ، فإن قبراعة 

من  %30نصف السكءن في جنوعي العالد ال يشابرون عءألمن في عيوتهم، عينمء هذا الشاوبر ينتءب 
من  %41من اليهود في الشمءل، فإن  %17ا الشاوبر موجود لدى سكءن شمءلي العالد. وفيمء هذ

 الابرب في هذه المنطقة ال يشابرون عأنهم آمنون.
من سكءن الجنوب ليس لديهم غبرفة آمنة )محصنة عءإلسمنت( في  %42وتعين من االستطالع أن 

الكعيبر عين من سكءن الجنوب ال يوجد ملجأ قبريب من عيتهم. ويعبرز الفبرق  %33عيوتهم، كمء أن لـ
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الابرب واليهود هنء أيضء، إذ واحد من عين كل سعاة من سكءن األطبراف يفتقبر لحل يحميه أو ملجأ 
 عءم قبريب، عينمء واحد من كل أبرعاة مواطنين عبرب في األطبراف يفتقبر لحل كهذا.

( للقدبرة على الوصول إلى مكءن آمن، ونسعة هؤال  في %49ويفتقبر قبراعة نصف سكءن األطبراف )
 مءل تزيد عن نصف السكءن عينمء تقل عن النصف في الجنوب.  الش

وشدد االستطالع على الفوابرق عين العلدات الابرعية واليهودية، وأن القدبرة على الوصول إلى مكءن 
آمن في العلدات اليهودية هو ضاف اإلمكءنيءت في العلدات الابرعية. فقد تحدث ثلث اليهود عن قدبرة 

وى متدني أو دون ذلك، عينمء تحدث ثلثء الابرب عن وضع كهذا. كمء أن وصول إلى مكءن آمن عمست
 برضى اليهود من حءل المالجئ أعلى من برضى الابرب.

من سكءن الجنوب مانيون عءلمغءدبرة إلى  %28من سكءن الشمءل و %31وتعين من االستطالع أن 
الابرب عقءئهم في الجنوب من  %51منطقة آمنة أكثبر. أمء أسعءب العقء  في منطقة سكنءهم، فقد عزا 

في  %49عقءئهم في الشمءل إلى اعتعءبرات عءئلية، عينمء االعتعءبر المبركزي لدى اليهود،  %63و
 في الشمءل، هو اعتعءبر اقتصءدي. %44الجنوب و

وحسب االستطالع، فإن يوجد في علدات األطبراف شاوبر عءلبرضى حيءل منظومءت الطوابرئ لقيءدة 
اإلسبرائيلي، لكن في هذه النءحية أيضء شاوبر اليهود أكعبر من شاوبر  الجعهة الداخلية في الجيش

 الابرب، برغم أن شاوبر الابرب البراضين من أدا  قيءدة الجعهة الداخلية أعلى من شاوبر غيبر البراضين.
وأظهبر االستطالع أنه ال توجد فبروق عين الجنوب والشمءل عشأن أدا  خدمءت البرفءه في حءالت 

ين ععبروا عن عدم برضى أقل حيءل منح خدمءت وتوفيبر حلول للسكءن الطوابرئ، لكن المستطلا
من سكءن الجنوب الابرب  %85المحتءجين، مثل المسنين والمبرضى والماءقين واألطفءل. وععبر 

من الابرب واليهود في الشمءل عن برضءهم من توفبر الخدمءت الصحية وسبرعتهء في  %73واليهود و
 في الشمءل ععبروا عن برضءهم من نوعية هذه الخدمة. %75في الجنوب و %86حءالت الطوابرئ، و

من اليهود، إنهم غيبر براضين من الحلول التي توفبرهء السلطءت  %32من الابرب، مقءعل  %48وقءل 
للسكءن المحتءجين. ولنصف السكءن، من الوسطين، يوجد برضى عمستوى متوسط من توفبر وسبرعة 

 هذه الحدمءت.
حي عن عدم برضءهم من التغطية اإلعالمية لمنطقة كذلك ععبر أكثبر من نصف سكءن الضوا

 إن هذه التغطية ليست موثوقة. %16.5إن هذه التغطية ليست كءملة، وقءل  %62سكنءهم، وياتقد 
عءمء وأكثبر، ويشكلون عينة تمثل السكءن،  25شخص، في سن  1,400وشءبرك في االستطالع قبراعة 

لشمءل من عكء والافولة وعيسءن حتى منطقة ومن سكءن منطقة أشدود وجنوعء حتى إيالت، وفي ا
 المطلة.
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 4/12/2019، 48عرب 
 

 وبمحيط القصى عبر النفاق القدسارتفاع وتيرة االستيطان داخل  .19
خالل الفتبرة األخيبرة، تنفيذ المشءبريع  اإلسبرائيليكثّفت سلطءت االحتالل  :نءدية ساد الدين -عمءن

يط المسجد األقصى المعءبرك وأسفله، من خالل األنفءق، االستيطءنية داخل المدينة المقّدسة، وعمح
التاليم، ععبر إغالق المؤسسءت التاليمية المقدسّية، ومحءوالت ” ألسبّرلة“تزامنًء مع مسءعيهء الدؤوعة 

 فبرض المنهءج اإلسبرائيلي على المدابرس الفلسطينية عءلقدس.
الحكومة اإلسبرائيلية تامل عدأب “أن  وحذبرت وزابرة األوقءف والشؤون الدينية في األبراضي المحتلة من

شديد على تغييبر الماءلم فوق األبرض وتحتهء لمدينة القدس المحتلة، في محءولة إلحكءم السيطبرة 
 ”.عليهء، وتزويبر تءبريخهء وتبراثهء الابرعي اإلسالمي، وفصلهء عن محيطهء الفلسطيني

ة في القدس المحتلة، وعمحيط سلطءت االحتالل ُتسءبرع الزمن عمشءبرياهء االستيطءني“وقءلت إن 
 ”.المسجد األقصى المعءبرك وأسفله من خالل األنفءق

الذي يبرعط جعل الزيتون ” القطءبر الهوائي“خطوبرة مصءدقة سلطءت االحتالل على خطة “ونوهت إلى 
المحءذية لحي الطءلعية، وموقع في سلوان، حيث تخطط مء ” حديقة الجبرس“عحءئط العبراق، ويمبر عين 

 ”.ية )إلاءد( االستيطءنية لعنء  مبركز كعيبر للزوابر هنءكتسمى جما
وأطلقت قوات االحتالل القنءعل الصوتية والغءز المسيل للدموع تجءه المواطنين المنتفضين ضد 

 عدوانهء، ممء أدى إلى وقوع الاديد من اإلصءعءت، والمبردفة عءالعتقءالت، عين صفوفهم.
الحمءية األمنية المشّددة القتحءم المستوطن اليميني  ولم تكتف قوات االحتالل عذلك؛ حيث وفبرت

 المتطبرف، يهودا غليك، للمسجد المسجد األقصى المعءبرك عبرفقة عشبرات المستوطنين المتطبرفين.
قءد اقتحءم المستوطنين “وقءلت دائبرة األوقءف اإلسالمية في القدس المحتلة إن المتطبرف غليك 

، وسط تازيزات عسكبرية إسبرائيلية مشددة، ونفذوا ”برعةعءب المغء“المتطبرفين لألقصى، من جهة 
 ”.جوالت استفزازية داخل عءحءته، قعيل مغءدبرتهم من عءب السلسلة

وبرصدت وزابرة األوقءف والشؤون الدينية في األبراضي المحتلة، في تقبريبرهء الصءدبر أمس، انتهءكءت 
 23الذي دنسه االحتالل واقتحمه  االحتالل ضد المقدسءت الدينية، السيمء المسجد األقصى المعءبرك،

سلطءت االحتالل تستهدف من وبرا  تكبرابر اقتحءمءت األقصى “وعين إن  مبرة خالل الشهبر المءضي.
 ”.عءلفتبرتين جالهء أمبرا واقاء، وتقسيمء زمءنيء ومكءنيء

 3/12/2019، الغد، عّمان
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 أمالك مسيحية في القدس مهددة لصالح المستوطنين .20
في العلدة القديمة من القدس « إمعلاير»عت شجبرة عيد الميالد على مدخل فندق لندن: ُنص -تل أعيب 

الشبرقية المحتلة وُزينت، إيذانًء ععد  االحتفءالت، لكن التهديد عإخال  قبريب محتمل للمعنى لصءلح 
 الجمايءت االستيطءنية يخّيم على أجوا  األعيءد.

الواقاين عند مدخل عءب الخليل في « العتبرا»و« لايرإمع»وتمتلك الكنيسة األبرثوذكسية اليونءنية فندقي 
الحي المسيحي في العلدة القديمة، ويهدد اإلخال  الفندقين عاد أن استحوذت عليهمء جماية استيطءنية 

 في الحي اإلسالمي.« عيت الماظمية»عءإلضءفة إلى عقءبر ثءلث هو 
ضي على عيع أمالك للكنيسة وصءدقت المحكمة الاليء اإلسبرائيلية في يونيو )حزيبران( المء

االستيطءنية عاد فشل محءوالت عطبريبركية البروم « عطيبرت كوهءنيم»األبرثوذكسية اليونءنية لجماية 
 .2017األبرثوذكس في إلغء  العيع ععبر الطان عقبرابر المحكمة المبركزية التي أقبرت عملية العيع في 

محكمة إسبرائيلية عتجميد إجبرا ات وطبرأ األسعوع المءضي تطوبر على مجبريءت القضية عادمء أقبرت 
خالئهء لصءلح المستوطنين، حسب وكءلة الصحءفة الفبرنسية. يقول مءهبر حنء محءمي  نقل الاقءبرات وا 

حصلت »غبرفة:  48المكون من طءعقين يحتويءن « إمعلاير»عءئلة الدجءني التي تستأجبر فندق 
عّينءت تكشف عن غش وخداع في العطبريبركية على قبرابر غيءعي من المحكمة عتجميد العيع لظهوبر 

وتتملك أعو الوليد الدجءني مديبر الفندق، المخءوُف التي تجاله «. عملية العيع وعليه ال يجوز التاءقد
هذا القبرابر سيف ذو حدين، برعمء يحمل في طيءته تحواًل في مسءبر »غيبر متفءئل. يقول أعو الوليد: 

إلجبرا ات لصءلح المستوطنين، هذه مابركة قضءئية القضية ونلقي عهء في مزاعل التءبريخ أو ُتستكمل ا
 «.عحتة

إن قبرابر المحكمة األخيبر لصءلح »وقءلت عطبريبركية البروم األبرثوذكس في عيءن أمس )الثالثء (: 
عطبريبركية البروم األبرثوذكس المقدسية ياني أن جميع القبرابرات والمطءلعءت التي أبرسلهء المستوطنون 

ال  الاقءبرات أصعحت الغية كونهء )...( استندت إلى قبرابرات محءكم إلى المستأجبرين الفلسطينيين عإخ
تبرى العطبريبركية أن اإلنجءز القضءئي األخيبر ُيمّثل خطوة إيجءعية مهمة في »وأضءف العيءن «. عءطلة

 «.المابركة المستمبرة ضد المستوطنين )...( واقتبراعًء ملموسًء )...( من إلغء  الصفقءت عشكل نهءئي
، إنهم واثقون من سيطبرة المستوطنين على «عطيبرت كوهنيم»الجماية االستيطءنية وقءل مصدبر من 
 المواقع في النهءية.

 4/12/2019، لندن، الشرق الوسط
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 تعتقل ابنة شقيقة الشيخ رائد صالح أثنا  أدائها الصالة قرب مصلى باب الرحمة قوات االحتالل .21
سبرائيلية، الثالثء ، منتهى أمءبرة، اعنة شقيقة برئيس اعتقلت الشبرطة اإل: القدس / ععد البرؤوف أبرنءؤوط

 أثنء  أدائهء الصالة في المسجد األقصى. صالح،الحبركة اإلسالمية في إسبرائيل، الشيخ برائد 
وأظهبر شبريط فيديو، التقطه أحد المصلين، عنءصبر من الشبرطة اإلسبرائيلية وهم يحيطون عءلسيدة 

مصلى عءب البرحمة، في النءحية الشبرقية من المسجد الفلسطينية، وهي تؤدي الصالة عءلقبرب من 
وحءول أحد عنءصبر الشبرطة اإلسبرائيلية الحديث ماهء، وهي تؤدي الصالة، ثم قءم عنءصبر  األقصى.

 الشبرطة عوقفهء عءلقوة عن الصالة واعتقءلهء.
ثم  حدا".واحتجت "أمءبرة"، على وقفهء من أدا  الصالة، وقءلت للشبرطي:" مءذا فالت؟ أنء لم أضءيق أ

قءم عنءصبر من الشبرطة عءعتقءلهء، وسط احتجءجءت مصلين تواجدوا في المكءن، فيمء قءلت أمءبرة:" 
 لن ننحني ولن ننكسبر فءألقصى لنء".

وقءلت دائبرة األوقءف اإلسالمية في القدس، في تصبريح مكتوب أبرسلت نسخة منه لوكءلة األنءضول، 
ى أمءبرة، وأيضء الفتى مجد قعهء، من قبرية عبرطاة، الابرعية إن الشبرطة اإلسبرائيلية اعتقلت السيدة منته

 داخل إسبرائيل، أثنء  أدائه الصالة عند مصلى عءب البرحمة".
 3/12/2019 ،لألنبا  الناضولوكالة 

 
 أسير من ذوي اإلعاقة داخل سجون االحتالل 100"هيئة السرى": نحو  .22

ت االحتالل اإلسبرائيلي تاتقل في سجونهء قءلت هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين، إن سلطء: برام هللا
عءقءت ذهنية وعقلية ونفسية  100أكثبر من  أسيبر، ممن ياءنون إعءقءت جسدية إمء كءملة أو جزئية، وا 

 وحسية كءإلعءقة السماية والعصبرية.
وقءل برئيس وحدة الدبراسءت والتوثيق في الهيئة ععد النءصبر فبروانة، إن االحتالل ينتهك في اعتقءلهم 

ة االتفءقيءت الدولية، وال سيمء اتفءقية حقوق األشخءص ذوي اإلعءقة التي كفلت لهذه الفئة حق كءف
 التمتع في الحبرية واألمن الشخصي، وعدم حبرمءنهم من حبريتهم عشكل تاسفي.

وأوضح أن االحتالل لم يكتف عادم احتبرام هذه الفئة أو التنصل من التزامءته تجءههء، والتهبرب من 
جءتهء األسءسية، كءألجهزة الطعية المسءعدة لذوي االحتيءجءت الخءصة، واألطبراف توفيبر احتيء

الصنءعية لفءقدي األطبراف، والنظءبرات الطعية، أو أجهزة خءصة عءلمشي، والفبرشءت الطعية، أو آالت 
الكتءعة الخءصة عءلمكفوفين وغيبرهء، عل يبرفض إدخءلهء تءبرة، ويضع الابراقيل أمءم محءوالت إدخءلهء 

 ن قعل الجهءت المانية تءبرة أخبرى، مء يشكل عقوعة جديدة عحق األشخءص األسبرى ذوي اإلعءقة، م
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 ويفءقم من ماءنءتهم، ويضءعف من قلق عوائلهم عليهم.
 3/12/2019، وكالة النبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السرى الفلسطينيون في "عسقالن" يقررون اإلضراب عن الطعام .23

 33قبربر األسبرى الفلسطينيون في سجن "عسقالن" اإلسبرائيلي وعددهم ": الابرعي الجديد" برام هللا ــ
أسيبرًا، عد  إضبراب مفتوح عن الطاءم من يوم غد األبرعاء ، وذلك برفضًء لامليءت القمع المستمبرة 

 والمتصءعدة عحقهم منذ أكثبر من شهبر.
ت االحتالل، وفي خطوة قماية جديدة، وقءل نءدي األسيبر الفلسطيني، في عيءن له، "إن إدابرة ماتقال

قءمت عنقل عشبرة أسبرى من الماتقل، وأعلغتهم أنهم في حءل تنفيذهم اإلضبراب، ستنقلهم إلى "الماعءبر" 
(، وهو قسم ععءبرة عن زنءزين ال تصلح للايش اآلدمي ومليئة عءلحشبرات. علًمء أن جز ا من 12قسم )

 صحية مزمنة". األسبرى هم من المبرضى الذين ياءنون من مشءكل
وأكد نءدي األسيبر أن إدابرة ماتقالت االحتالل دمبرت وخبّرعت كءفة مقتنيءت األسبرى، في عملية قمع 
نّفذتهء في شهبر أكتوعبر/تشبرين األول المءضي، ونقلت على إثبرهء كءفة األسبرى إلى ماتقل "نفحة"، 

 ءسية.عدا مجموعة من األسبرى المبرضى الذين احتجزتهم في "الماعءبر" في ظبروف ق
 3/12/2019، لندن، العربي الجديد

 
 متطوع يعملون بمساجد غزة دون رواتب 1,700الوقاف:  .24

متطوع ياملون في مسءجد  1,700كشفت وزابرة األوقءف والشئون الدينية أن لديهء قبراعة  البرأي: –غزة 
لظبروف قطءع غزة، منهم خطعء  ووعءظ وُمحفظين وأئمة، وأذنة، ال يتقءضون أية برواتب في ظل ا

 االقتصءدية واالجتمءعية الصاعة التي يحيءهء األهءلي.
وأكد وكيل وزابرة األوقءف ععد الهءدي األغء، أن وزابرته عذلت ومء زالت تعذل جهوًدا كعيبرًة من أجل 

 حل قضية المتطوعين الاءملين فيهء، سوا  كءنوا خطعء  ووعءظ أو محفظين أو غيبرهم.
ة، الثالثء : "أعددنء دبراسة شءملة حول هذه القضية من أجل وقءل في تصبريح صحفي نشبرته الوزابر 

نصءف هذه الفئة الكبريمة من الاءملين عءلوزابرة، ومسءعدتهم على مواجهة  عحث سعل حلهء، وا 
وأضءف، "تواصلنء مع عديد الجهءت البرسمية والتشبرياية والوطنية، وعقدنء لقء ات  صاوعءت الحيءة".

القضية عكل وضوح وشفءفية للمطءلعة عحلهء، حيث تم عقد  مكثفة ومطولة مع الجميع وعبرضنء
 لقء ات مع التشبرياي ولجنة التبرعية والقضءيء االجتمءعية في المجلس".

 3/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 من المعوقات الفلسطينيات المتزوجات تعرضن للعنف %37": إلحصا "ا .25

في المءئة من  37سح حول الانف في المجتمع الفلسطيني أن أظهبر م": الابرعي الجديد"برام هللا ــ 
النسء  ذوات اإلعءقة المتزوجءت حءليًء، أو اللواتي سعق لهن الزواج، تابرضن للانف من قعل الزوج 

في  42في المءئة في الضفة الغبرعية، مقءعل  30مبرة واحدة على األقل خالل الاءم األخيبر، عنسعة 
قبريبر الجهءز المبركزي لإلحصء  الفلسطيني عمنءسعة اليوم الاءلمي المءئة في قطءع غزة، حسب ت

 لألشخءص ذوي اإلعءقة.
 18في المءئة من األفبراد الفلسطينيين ذوي اإلعءقة الذين لم يسعق لهم الزواج عين  27وعين المسح أن 

ء عين سنة، تابرضوا للانف مبرة واحدة على األقل من أحد أفبراد األسبرة، وتفءوتت النسعة أيض 64و
 في المءئة في غزة. 35في المءئة في الضفة مقءعل  19الضفة الغبرعية وقطءع غزة، حيث علغت 

في المءئة من مجمل السكءن، وهم موزعون  2.1ويشكل األفبراد ذوي اإلعءقة في فلسطين مء نسعته 
التاداد الاءم في المءئة في قطءع غزة استنءدا إلى عيءنءت  52في المءئة في الضفة الغبرعية و 48عنسعة 

 ، وتشكل إعءقة الحبركة النسعة األعلى عينهم.2017للسكءن لاءم 
 3/12/2019، لندن، العربي الجديد

 
 صالح علماني.. عميد مترجمي أدب أميركا الالتينية المترجم الفلسطيني وفاة .26

دب، فقدت السءحة األدعية الابرعية، صعءح أمس، قءمة كعيبرة في عءلم التبرجمة واأل يوسف الشءيب:
عبرحيل المتبرجم الفلسطيني الكعيبر صءلح علمءني، عن عمبر ينءهز السعاين عءمًء، مخلفًء وبرا ه مئءت 
الانءوين المتبرجمة عن اإلسعءنية من بروايءت ودبراسءت ألعبرز كتّءب الاءلم، عينهم غءعبرييل غءبرسيء 

يزاعيل الليندي، ومءبريو عءبرغءس يوسء، ولوبركء،  إدوابردو غءليءنو، مءبركيز، وخوسيه سءبرامءغو، وا 
وجيوكءندا عيللي، ومءبريو عينيديتي، وأنطونيو سكءبرميتء، ولويس النديبرو، وآبريل دوفمءن، وكءبرلوس 

 فوينتس .. والقءئمة تطول.
وذكبرت مصءدبر في عءئلة المعدع الكعيبر لـ"األيءم"، أن برحيله كءن مفءجئًء في إسعءنيء، صعءح أمس، 

 وجته نقلته إلى المستشفى لكنهم لم يفلحوا في إنقءذ حيءته.إثبر نوعة قلعية حءدة ومفءجئة، وأن ز 
وقءلت سوبريء علمءني، اعنة شقيق صءلح علمءني، وتقيم في برام هللا: تواصل مانء قعل أقل من أسعوع، 
وكءن عصحة جيدة، عل أخعبرني أنه كءن عصدد العد  في تبرجمة كتءب جديد دون أن يحدد مءهيته .. 

 ن عّمي صءلح كءن يسكن مانء في ذات المنزل، قعل عقود، في دمشق.خعبر حزين عءلفال، خءصة أ
 4/12/2019، اليام، رام هللا
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 "إسرائيل"للمطالبة بإتمام صفقة تبادل مع  في الردن حراك شعبي وبرلماني .27

شءبرك الاشبرات من أهءلي األسبرى األبردنيين في سجون االحتالل : حعيب أعو محفوظ )عّمءن(
ءٍم حءشد أمءم محكمة أمن الدولة عءلاءصمة "عمءن" عءلتزامن مع محءكمة اإلسبرائيلي في اعتص

يأتي هذا في  المتسلل اإلسبرائيلي كونستءنتين كوتوف إلى األبراضي األبردنية عطبريقة غيبر شبرعية.
الوقت الذي وقع فيه عدد من النواب على مذكبرة تعنءهء النءئب خليل عطية تطءلب الحكومة عتنفيذ 

عدوبرهم طءلب األسبرى األبردنيون في برسءلة و  سبرى األبردنيين مع االحتالل اإلسبرائيلي.صفقة لتعءدل األ
 عاملية تعءدل مع االحتالل.سبرائيلي عءستخدام قضية المتسلل اإل،  أبرسلت من داخل سجن النقب

 2019/12/3، قدس برس موقع
 

 لم اإلسالمي"إيسيسكو" تعتمد المسجد القصى ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة في العا .28
 هءفي ختءم أعمءل اجتمءع، اعتمدت المنظمة اإلسالمية للتبرعية والالوم والثقءفة )إيسيسكو(: البرعءط

المسجد األقصى المعءبرك ضمن قءئمة  في البرعءط، االستثنءئي للجنة التبراث في الاءلم اإلسالمي
جهود المنظمة من أجل  جء  االجتمءع في إطءبروقد  حصبرية للمواقع المقدسة في الاءلم اإلسالمي.

صون التبراث الحضءبري في دول الاءلم اإلسالمي، وفي إطءبر الشبروع في تنفيذ برؤيتهء الجديدة عشأن 
 التبراث والثقءفة.

 2019/12/3، قدس برس موقع
 

 تهاجم مهاتير محمد.. وتمنع دخول "دبلوماسيين ماليزيين" إليها   "إسرائيل" .29
ل السيءسي لصحيفة يدياوت أحبرونوت أن "وزابرة الخءبرجية ذكبر المبراس: عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي

اإلسبرائيلية لن تسمح عمبروبر دعلومءسيين مءليزيين الى األبراض الفلسطينية مبروبرا عإسبرائيل، ألن زعيمهء 
مهءتيبر محمد دأب على إصدابر تصبريحءت ماءدية للسءمية، ويبرفض دخول بريءضيين إسبرائيليين إلى 

 لموقف اإلسبرائيلي غيبر االعتيءدي". عالده، مء تسعب عصدوبر هذا ا
" أن "القبرابر اإلسبرائيلي جء  عقب متءعاة 21وأضءف إيتمءبر آيخنبر في تقبريبره الذي تبرجمته "عبرعي

عءمء، الذي عءد إلى السلطة منذ  94إسبرائيلية لسلسلة إعالنءت وتصبريحءت لمهءتيبر محمد اعن الـ
ود في أحد خطءعءته عأنهم ذوو أنوف كعيبرة، ، ويابرف عأنه نءقد قءس إلسبرائيل، وقد وصف اليه2018

 وأعدى شكوكء كعيبرة حول عدد اليهود الذين قتلوا في المحبرقة النءزية". 
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أن "أسءس مشءكل الشبرق  2018أشءبر إلى أن "مهءتيبر اعتعبر في مقءعلة مع شعكة عي عي سي في 
اعتعبر أن مصطلح ماءداة األوسط هو وجود إسبرائيل، وفي مقءعلة مع قنءة وكءلة أنعء  أسوشييتدعبرس 

السءمية مختلق لمنع توجيه االنتقءد لليهود الذين يبرتكعون أعمءال غيبر جيدة، ولذلك فإن االنتقءد يجب 
 أن يكون متءحء للجميع، وعلى الجميع". 

وأوضح أن "مهءتيبر محمد دعء سءعقء أصحءب المليءبرات من المسلمين للتوحد ضد إسبرائيل، ألن 
 لاءلم اليوم من خالل حلفءئهم". اليهود يتحكمون في ا

وأضءف أن "مءليزيء سعق لهء أن حظبرت هذا الاءم دخول وفد بريءضي إسبرائيلي للسعءحة، األمبر الذي 
تسعب عإلغء  العطولة الاءلمية من مءليزيء، ونقلهء إلى الاءصمة العبريطءنية لندن، ودفع إسبرائيل 

 لوصف مهءتيبر محمد عأنه ماءد للسءمية". 
مهءتيبر محمد أعلن مؤخبرا عن إقءمة سفءبرة مءليزية في فلسطين، يكون مقبرهء األبردن، لكن وأكد أن "

وزابرة الخءبرجية اإلسبرائيلية، قبربرت عدم السمءح ألي دعلومءسي مءليزي يبريد زيءبرة األبراضي الفلسطينية 
برهء مسموح عءلدخول إليهء، ألن مءليزيء يقودهء زعيم ماءد للسءمية، وهذه الدولة مكتوب على جواز سف

 لحءمليه الدخول إلى كل دول الاءلم، عءستثنء  إسبرائيل". 
وأوضح أنه "في حءل واصل مهءتيبر محمد هذه السيءسة، فإن الدعلومءسيين التءعاين له لن يدخلوا 

ندونيسي من السيءح، وهؤال  سيواصلون وصولهم  40إسبرائيل، مع أنه يزوبرهء سنويء  ألف مءليزي وا 
ءسيين المءليزيين محظوبر عليهم دخول إسبرائيل، أمء في حءل أجبرت مءليزيء تغييبرا إليهء، لكن الدعلوم

 في سيءستهء تجءه إسبرائيل، فإن األخيبرة ستغيبر سيءستهء هي األخبرى". 
 3/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 قد تكون مفيدة شرط أن تكون مبنية على حل الدولتين "صفقة القرن"مالدينوف:  .30

، الخءص لألمم المتحدة للتسوية في الشبرق األوسط نيكوالي مالدينوفصبرح المنسق  تل أعيب:
قد تكون مفيدة شبرط  "صفقة القبرن"كية للتسوية المابروفة عـيالبروسية ، عأن الخطة األمبر  "تءس"لوكءلة 

الاالقءت عين القيءدة الفلسطينية والواليءت  تدهوبرل معديًء أسفهأن تكون معنية على حل الدولتين. 
وأشءبر إلى أن وقف الواليءت المتحدة تمويل وكءلة  يؤثبر سلعًء على األوضءع عشكل عءم.ممء المتحدة، 

في التسوية. وأكد أنه عاد زيءبرته لموسكو، لديه خطط للاودة إلى  "ال يسهم"ونبروا وعبرامج أخبرى، األ
ي القدس ومواصلة الامل على تسوية النزاع عشكل مشتبرك مع الدول الابرعية واالتحءد األوبروع

 والواليءت المتحدة.
 2019/12/4، الشرق الوسط، لندن



 
 
 
 

 

 25 ص             5101 العدد:             12/4/2019 ربعا ل ا التاريخ: 

                                    

 

دارة ترام "إسرائيل"سياسة يزور قطاع منتقدًا وزير خارجية إيرلندا  .31  ضد الفلسطينيينب وا 
انتقد وزيبر الخءبرجية اإليبرلندي، سءيموني كوفيني، الثالثء ، قعل وصوله إلى قطءع غزة، سيءسة 

دابرة البرئيس األم "إسبرائيل" ونءلد تبرامب، ضد الفلسطينيين، مشددا على أن مء يصفه يكي، دبر وا 
أن أي وأكد  اإلسبرائيلي. –اإلسبرائيليون واألميبركيون عـ"السالم االقتصءدي" لن يحل الصبراع الفلسطيني 

 حل للصبراع "يجب أن يكون عءالتفءق وليس عفبرضه على الفلسطينيين، وأن يستند إلى فكبرة الدولتين".
وبروعي عشأن مقءطاة عضءئع المستوطنءت، قءل كوبرفيني أن "هذا القءنون وحول قبرابر االتحءد األ

نمء محءولة  ياكس عدم برضى من )انادام( التقدم في المفءوضءت، وهو ليس ماءديء إلسبرائيل وا 
 إلحداث وعي".

 2019/12/3، 48عرب 
 

 للمساهمة بدفع الرواتبمليون يورو للسلطة الفلسطينية  8االتحاد الوروبي يقدم  .32
ماليين يوبرو لدفع برواتب تشبرين ثءني  8َقدََّم االتحءد األوبروعي مسءهمة مقدابرهء : ضفة الغبرعيةال

من الموظفين المدنيين والمتقءعدين الفلسطينيين في الضفة  40,000والماءشءت التقءعدية ألكثبر من 
الدعم تقدم مة المسءههذه وقءل القءئم عأعمءل ممثل االتحءد األوبروعي تومءس نيكلسون أن  الغبرعية.

يجءد األسءس لدولة فلسطينية مستقعلية تدعم أيضء . و المءلي للحفءظ على إمكءنية حل الدولتين وا 
والتي تهدف إلى تازيز تطعيقءت السيءسءت الاءمة  ،اإلصالحءت في اإلدابرة المءلية الفلسطينية

 وضمءن الشفءفية في المصءبريف الاءمة.
   2019/12/3، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لساميةامعاداة و معاداة الصهيونية بين  في فرنسا يطالبون بالتفريق مثقفون يهود .33

أعضء  العبرلمءن الفبرنسي إلى ماءبرضة اقتبراح تقدم عه  ًء،مثقفء يهودي 127دعت مجموعة من : لوموند
السءمية، نءئب عن حزب "الجمهوبرية إلى األمءم" إلصدابر قبرابر عمحءبرعة "أشكءل جديدة" من ماءداة 

في عبريضة نشبروهء عصحيفة لوموند الفبرنسية أن  واوقءل وهو مء ستنءقشه الجماية الفبرنسية الثالثء .
مقتبرح القبرابر يمثل "إشكءال حقيقيء" ألنه "يسءوي عين ماءداة الصهيونية وماءداة السءمية"، مشيبرين إلى 

على أن "عاض اليهود ياءبرضون  واوشدد أن الاديد من اليهود ياتعبرون أنفسهم منءهضين للصهيونية.
الصهيونية ألسعءب دينية، والعاض اآلخبر ألسعءب سيءسية أو ثقءفية"، الفتين في هذا الصدد إلى أن 

وأوضحت الابريضة أن الصهيونية عءلنسعة  الاديد من ضحءيء المحبرقة كءنوا ماءدين للصهءينة.
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فءوتءت الهيكلية، و"هم ياءبرضون للفلسطينيين تجسيد لمصءدبرة األبرض والتهجيبر واالحتالل والت
نمء ألنهم يايشون الصهيونية كحبركة سيءسية قماية".  الصهيونية ليس ألنهم يكبرهون اليهود، وا 

  2019/12/3، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تخريب عشرات القبور اليهودية في شرق فرنسا  .34
حيث برسم عليهء  قعبر يهودي للتخبريب في شبرق فبرنسء 100)أ ف ب(: تابرض أكثبر من  -ستبراسعوبرغ

تاهد البرئيس الفبرنسي إيمءنويل مءكبرون أثنء  قد و . الصليب الماقوف وكتعت ععءبرات ماءدية للسءمية
زيءبرته لتفقد األضبرابر، التصدي لخطءب الكبراهية، وزيءدة التبركيز على التثقيف ضد الانصبرية في 

هود التي أعلغت عنهء الشبرطة ابرتفءع عدد الجبرائم الماءدية لليفي حين تجدبر اإلشءبرة إلى  المدابرس.
 .2017مقءبرنة عاءم  %74عمادل  2018الاءم الفبرنسية 

   2019/12/3، رأي اليوم، لندن
 

 ترّقبوا جزيرة صناعية على بحر غزة ومطار دولي .35
 فءيز اعو شمءلة
مجبرد منءقشة وزيبر الحبرب اإلسبرائيلي المتطبرف نفتءلي عينت مع وزيبر الخءبرجية، فكبرة إقءمة جزيبرة 

مة مقءعل شواطئ غزة، ومجبرد مشءوبرة برئيس هيئة أبركءن الجيش عءلفكبرة التي نشبرت تفءصيلهء عءئ
الاعبرية، أقول: إن مجبرد تداول الفكبرة التي طبرحهء وزيبر المواصالت قعل عدة سنوات، يؤكد  12القنءة 

نمء جء  ت عاد أن مبرحلة التفكيبر اإلسبرائيلي الجدي عءلتخلص من قطءع غزة ليست وليدة اللحظة، وا 
أن ضءقت السعل عءلمستوى السيءسي والاسكبري ماًء، وعاد أن اصطدموا عءستحءلة تصفية المقءومة 

 عسكبريًء، واستحءلة تغيبر الواقع في غزة عن طبريق القوة المحضة.
هذه الحقيقة يجب أن تكون الالزمة التي يحتكم إليهء النقءش في هذا الشأن، وكل ماءند لهذه الحقيقة 

لشاب، غيبر موضوعي محكوم عءلظن السيئ، أو صءحب منفاة لدى سلطءن المءل شكءك عقدبرة ا
 والنفوذ.

قءمة مطءبر دولي جبرى الحديث عشأنه  إن لجو  إسبرائيل إلى فكبرة الجزيبرة الاءئمة أمءم شواطئ غزة، وا 
، وجء ت المواجهءت المتتءلة على مدابر خمس 2014في ذبروة مفءوضءت وقف الادوان على غزة سنة 

لتؤكد على إصبرابر غزة على تحقيق مطلعهء عءلقوة، او التلويح عءلقوة، وهذا هو المكون األول سنوات 
الذي فبرض على المستويين السيءسي والاسكبري في إسبرائيل أن يتاءمال مع الواقع عموضوعية، وأن 

 يتجبرعء كأس السم الذي سيخلصهم من غزة، شبرط عدم احتكءكهء المزعج عءإلسبرائيليين.
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بر عن تادد وجهءت النظبر في تحديد األكثبر استفءدة من هذه الفكبرة، فءألصل في طبرح وعغض النظ
فكبرة االنفصءل عن غزة هي الهزيمة الاسكبرية اإلسبرائيلية أمءم المقءومة الفلسطينية، ويجب أن يكون 
 هذا هو المنطلق الوطني في العحث والنقءش والتفكيبر والمقءبرعة والماءلجة والنقد أو التابرض لهذا

 الموضوع.
قءمة  فكبرة الفصل عن غزة تخدم إسبرائيل سيءسيًء ال شك، ومقتبرح المينء  الاءئم فكبرة إسبرائيلية، وا 

من مطءبر دولي على نفقة المءنحين مقتبرح إسبرائيلي، كل ذلك ال خالف عليه، وستتخلص إسبرائيل 
ن الواقع الميداني مليوني إنسءن، وتتفبرغ للسيطبرة على الضفة الغبرعية، وستحءول االستفءدة م وجع

الجديد الذي سيضمن لهء الهدو ، كل ذلك ال يقفز عن المنطق الذي يقول: لقد عجز الجيش 
 اإلسبرائيلي عن حسم المابركة ميدانًء، فلجأ إلى الحيلة، واختءبر الطبريق األسهل للتخلص من غزة.

 دة أسئلة، منهء:على هءمش المينء  الاءئم على عحبر غزة، تدوبر في برأس المهتمين والمتءعاين ع
من الذي سينتفع أكثبر من إقءمة مينء  عءئم على عحبر غزة، ومن إقءمة مطءبر دولي، ومنطقة 

 صنءعية، ومستشفى ميداني، ومن التسهيالت الحيءتية للنءس، ومن الذي سيتضبربر من برخء  غزة؟
ابر السيءسي وهل كءن االنقسءم هو المسؤول عن فصل غزة أم الذي أسهم في حصءبر غزة، وتفبرد عءلقبر 

 هو المسؤول؟
وهل حبركة حمءس متهمة عءلموافقة على إقءمة المينء  والمستشفى والمنطقة الصنءعية على حدود غزة 

 أم محمود ععءس من قبربر ذلك حين فبرض الاقوعءت، وقطع البرواتب؟
 وهل سيبرحب الفلسطينيون كلهم عإقءمة جزيبرة عءئمة أم سيبرفض عاضهم فكبرة استقالل غزة، ويكبره أن

 يبراهء متحبربرة؟
وهل غزة ستصيبر دولة مستقلة ضمن مخطط صفقة القبرن، لتصيبر الضفة الغبرعية ضءحية من 

 ضواحي إسبرائيل؟
وهل يابرف ععءس عءلخطة من قعل، أم تبرتيب التفءهمءت مع حبركة حمءس كءن سبريًء، وعايدًا عن 

 اإلعالم؟
والمعاوث القطبري في تبرتيب  وهل يدبري قءدة الابرب عتفءصيل الخطة؟ ومء دوبر المعاوث األممي 

 األوبراق؟
وهل كءن عمقدوبر القيءدة الفلسطينية التقدم خطوة عءتجءه برفع الاقوعءت عن غزة لتفويت الفبرصة على 

 الحلول الجزئية؟
وهل وقف مسيبرات الاودة لألسعوع الثءلث على التوالي كءن جز ًا من خطة فصل غزة، وهل جء  

 على قفء كل متشكك عنوايء المقءومة؟ قبرابر استئنءف مسيبرات الاودة صفاة
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عشبرات األسئلة تجول في الخءطبر، وتفتش عن جواب، ولكن يظل حجبر البرحى الذي يجب أن تدوبر 
 حوله كل النقءشءت في هذا الشأن هو:

هل انتصبرت إسبرائيل عسكبرّيًء على غزة أم انكسبرت أمءم صمودهء وجعبروتهء؟ هذا هو السؤال الذي 
كل األسئلة السءعقة، ويبرسم ماءلم مبرحلة سيءسية خطهء الشاب الفلسطيني يقدم الجواب الشءفي ل

عدمءئه وتضحيءته وجوعه وصعبره وهو يقطع عءلمقءومة حعل الاقوعءت، ويحطم عصموده قيود 
الصهءينة، ويصيبر لهم ندًا، ويصيبر وجاًء يضبرب عصب تل أعيب، التي سلمت القلم إلى المقءومة 

 ماءلم مبرحلة جديدة من الكبرامة الفلسطينية.الفلسطينية لتبرسم عخط يدهء 
 3/12/2019، فلسطين أون الين

 
 قرا ة إسرائيلية في سيناريوهات االنتخابات الفلسطينية .36

 عدنءن اعو عءمبر
يتءعع اإلسبرائيليون التطوبرات الداخلية الفلسطينية، خءصة فيمء يتالق عءالنتخءعءت، التي لم تجبِر منذ 

ة اإلسبرائيلية على توجهءت الشءبرع الفلسطيني الذي يبراقب بردود فال ، وتبركز المتءعا2006الاءم 
التيءبرات الفلسطينية المتنءفسة في السءحة الفلسطينية، ومابرفة مدى تحمسهء إلجبرا  هذه االنتخءعءت، 

 برغم أنهء جمياء تبرحب عهء.
وضوع االنتخءعءت تبرى عاض القبرا ات اإلسبرائيلية، أن المشهد األكثبر غبراعة في التداول الفلسطيني لم

أن الماسكبر األكثبر برفًضء لهء هو من دعء إليهء، وهو أعو مءزن، ألنه يعدو غبريعء أن يكون عحءجة 
 إليهء، فءستطالعءت البرأي ال تشجاه على ذلك، وسط تبراجع شاعيته عين الفلسطينيين.

قد تبرى فيهء فبرصة أمء حمءس، استمبرابًرا للقبرا ة اإلسبرائيلية، فقد برحعت عإجبرا  االنتخءعءت، ألنهء 
لتجديد شبرعيتهء الديمقبراطية، والهبروب من المشءكل االقتصءدية والمايشية، ومنءسعة مالئمة إلعءدة 
عءدة  التفويض للسلطة الفلسطينية إلدابرة شؤون األبراضي الفلسطينية، ال سيمء المشءكل المءلية، وا 

ت خشية خسءبرة الحبركة لسيطبرتهء إعمءبر العنى التحتية، برغم وجود من ليس متشجاء لهذه االنتخءعء
 على غزة.

انتهت هذه المواقف الفلسطينية عإلقء  حمءس للكبرة في ملاب ععءس، واآلن عإمكءننء االنتظءبر لمابرفة 
كيف سيتصبرف للخبروج من هذا المأزق؟ فعين يديه ثالثة أوبراق للخبروج منهء، األولى اتهءم حمءس، 

ء، وفي حءل برفضت، كمء هو متوقع، فلن يكون عحيث يقول إن االنتخءعءت تتطلب نزع سالحه
 عءإلمكءن إجبرا  االنتخءعءت.
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أمء الوبرقة الثءنية فهي اتهءم إسبرائيل عبرفض إجبرا  االنتخءعءت في شبرقي القدس، خشية اعتعءبر ذلك 
فبرضء للسيءدة الفلسطينية عليهء، وفي حءل صدبر الموقف اإلسبرائيلي عهذا الشكل، فسيكون معبربرا من 

 عءس لادم إجبرا  االنتخءعءت.وجهة نظبر ع
الوبرقة الثءلثة تتمثل عءستغالل الفجوات الزمنية عين الدوبرات االنتخءعية، األولى العبرلمءنية، وعاد ثالثة 
شهوبر البرئءسية، وفي حءل ععبرت نتءئج االنتخءعءت األولى عن ميول تخءلف توقاءت السلطة 

 النتخءعءت البرئءسية.الفلسطينية، فلن تيأس من الاثوبر على طبريقة إللغء  ا
تستخلص القبرا ة اإلسبرائيلية من استابراض هذه المواقف أن حمءس نجحت عإلقء  كل هذه األععء  
أليدي ععءس، وهو دون أن يالن ذلك عالنية، ألقى الكبرة في الملاب اإلسبرائيلي، عأنهء دأعت على 

 سهء هءمشء للمنءوبرة فيه.برفض إجبرا  أي انتخءعءت فلسطينية في شبرقي القدس، برغم أنهء أعقت لنف
مع الالم أن الموافقة اإلسبرائيلية على إجبرا  االنتخءعءت في شبرقي القدس ستاطي الفلسطينيين دافاء 
الستمبرابر برفض االحتالل، وفي الوقت ذاته قد تخيب آمءل ععءس، وتنزع منه وبرقة برفض إجبرا  

دابرته لهذه القضية، والخبروج منهء االنتخءعءت، لذلك يعدو مثيبرا تاقب خطوات ععءس، والتابرف إلى إ
 عأقل الخسءئبر.. لننتظبر ونبرى!

 3/12/2019، فلسطين أون الين
 

 حلف الدفاع بين إسرائيل والواليات المتحدة .. ضرره أكبر من نفعه .37
 عءموس جلاءد
 حلف دفءع عين إسبرائيل والواليءت المتحدة فكبرة ممتءزة سطحيًء لمن ليس ضءلاًء في األموبر، أمء عمليءً 
فهي فكبرة تفوق أضبرابرهء منفاتهء. من جهة من الواضح أنه من المجدي أن نكون مبرتعطين عحلف 

 دفءع مع الواليءت المتحدة، ولكن ألجل مءذا؟
توجد دولة إسبرائيل في منطقة جد مبركعة تستوجب نشءطًء مستقاًل للجيش اإلسبرائيلي، ونشءطًء ال 

يءت المتحدة على مدى السنين. أمء في إطءبر حلف ينسجم في أحيءن قبريعة مع السيءسة الاءمة للوال
 الدفءع فسيتاين على إسبرائيل أن تطلب اإلذن وتنسق مسعقًء كل نشءط وأن تخضع للقيود.

التاءون االستخعءبري موجود على أي حءل. ومن األفضل إعقءؤه مبرنًء وعدم تابريفه في اتفءقءت عسعب 
 أهميته.

نية، ولكن ليس سبرًا مثاًل أنه في حبرب الخليج طلعت الواليءت ال يمكن توسيع الحديث عن القيود األم
المتحدة من إسبرائيل االمتنءع عن مهءجمة صدام حسين، الذي أمبر عإطالق الصوابريخ على إسبرائيل. 
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لقد كءنت المصلحة اإلسبرائيلية، والتي كءنت موضع خالف، أن تقعل عءلطلب األميبركي ولكن هذا 
 ليس كذلك دومًء.

جد اليوم عالقءت أمنية متفبرعة ومؤثبرة للغءية مع جهءز األمن األميبركي خءصة ومع إلسبرائيل تو 
الواليءت المتحدة عءمة. هذه الاالقءت هي عمود فقبري مبركزي في األمن القومي إلسبرائيل، أكثبر ممء 
كءن في أي وقت مضى. الاالقءت واساة وشءملة، في مجءالت متنوعة، وهي مضءعفءت القوة 

 ئيل.والقدبرة إلسبرا
لهذا السعب عءلذات من األفضل التبركيز على توسيع الاالقءت الاملية الطيعة والمتفبرعة التي توجد 

 اليوم، وعدم تكعيل أيدينء عأحالف منفاتهء موضع شك.
األمبر صحيح أيضًء عءلنسعة لمسءبر المواجهة مع إيبران، والذي توجد فيه إسبرائيل. من األفضل أن 

 تشءوبر مع الواليءت المتحدة، على أن يكون القبرابر النهءئي في أيدينء.يكون تفكيبرنء ينطوي على ال
كمء ينعغي أن نتذكبر ميل البرئيس األميبركي الحءلي لتقليص التواجد األميبركي، الميل الكفيل عأن يكون 
على تنءقض مع حلف الدفءع، وهكذا يوجد خطبر في أنه نتيجة للحلف ينشأ توتبر زائد عين الطبرفين. 

ن تكون األموبر من تحت سطح األبرض. هكذا مثاًل تضطبر إسبرائيل لتجبري اليوم من األفضل أ
تنسيقًء أمنيًء مع البروس، الدوبر الذي أدته الواليءت المتحدة في المءضي كقوة عظمى عءلمية حيءل 

 بروسيء. إذا كءن الحلف هنء دفءعًء، سيتاين علينء أن نسءوم األميبركيين على دوبرهم.
ياة الصفقة. من الصاب أن نصدق عأن توافق الواليءت المتحدة على ينعغي أن نفحص عامق طع

حلف دفءع حقيقي، كون الدول الابرعية أيضًء ستطلب مثل هذه األمبر. سياطينء البرئيس تبرامب تاهدًا 
عمنع تهديد وجودي، إذا كءن هذا مجبرد تصبريح عمومي فهو دومًء جيد، ولكن حلف الدفءع هو أكثبر 

 يضًء الفحص فيمء إذا كءن هذا ممكن التحقيق حقًء.من ذلك عكثيبر، ويمكن أ
عندمء نجبري الحسءب من األفضل أن نحءفظ على قدبرة عمل الدولة في منطقة مبركعة مثل الشبرق 
األوسط أواًل، وقعل كل شي  حيءل إيبران، وتوجد أيضًء تحديءت أخبرى. الحل الصحيح هو توسيع 

 التاءون األمني المعهبر عحد ذاته.
س المعءدبرة لحلف الدفءع هو في إسبرائيل، ويعدو أنه ينعع من اعتعءبرات سيءسية داخلية يعدو أن أسء

مثل تازيز الصوبرة قعيل االنتخءعءت. إن االعتعءبرات السيءسية مشبروعة ظءهبرًا، ولكنهء تأتي دومًء على 
خبر حسءب االعتعءبر األمني. إن من شأن السيءسة التصبريحية أن تضبر أيضًء ألنهء تستفز الطبرف اآل

 وتدفاه ليضاهء قيد االختعءبر.
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من الحيوي أن يكون كل نقءش في هذا المسءبر موضوعيًء وعميقًء وأال يجبري في تصبريحءت متسبرعة 
قبرابر من  قعل االنتخءعءت. ثمة حءجة إلى دبراسة مفصلة، إعداد أوبراق موقف، مداوالت عميقة وا 

 هذا جديًء، عل أشعه عءلدعءية االنتخءعية. المستويءت األمنية والحكومية المختلفة. هذه المبرة ال يعدو
 «يديعوت»

 4/12/2019، اليام، رام هللا

 
 :ركاريكاتي .38
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