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 للتبني في السويد 48طفال من فلسطينيي الـ 192تعترف بتسليم  "إسرائيل" .1
تجواب للنائب أحمد الطيبي، اعترفت حكومة االحتالل اإلسرائيلية بأنها في رد على اس: الناصرة

إلى السويد من أجل تبنيهم، دون إعطاء  1990-1970طفل فلسطيني في الفترة بين  200سفرت نحو 
 ومؤسساتهم لتبنيهم وكفالتهم. 48فرصة لفلسطينيي الـ

االجتماعي حول معلومات بلغته وتطرقت وقال الطيبي في بيان أمس، إنه وجه استجوابا لوزارة الرفاه 
في واحد من برامجها )برنامج ضائعون( مفادها أن إسرائيل قامت بتسليم  13لها القناة اإلسرائيلية 

، إلى منظمات إسرائيلطفالا مسلماا من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه االجتماعي في  192
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القرن الماضي في خطوة غير  وثمانينياتك في سبعينيات ومراكز رعاية وتبّن في السويد، وذل
 مسبوقة وغير قانونية، بحيث ينص القانون على تسليم األطفال لعائالت تحمل نفس الدين.

الوزير المنسق بين الحكومة  –وأوضح الطيبي أنه من خالل االستجواب اعترف ياريف لفين 
اضنة ومؤسسات لهؤالء األطفال وقتها، وأن نّية باألمر، وعزا ذلك لعدم توفر عائالت ح –والكنيست 

الوزارة كانت ضمان حياة عائلية لهم، وأن قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في 
 إسرائيل، إذ ُيلزم القانون المحلي أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه.

قد عالجت القضية، ومن  48في الناصرة داخل أراضي  الصادرة« كل العرب»يشار إلى أن صحيفة 
وقتها لم تقدم السلطات اإلسرائيلية الرسمية أجوبة شافية على عدة أسئلة، منها لماذا لم تعط فرصة 

؟ «هويتهم الدينية»للتبني في البالد؟ وهل يسمح القانون بتغيير دينهم وهم أصال رضع وأطفال ورثوا 
 اليا بعد تسليم األطفال؟.وهل هناك من تسلم مقابال م

 12/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عائلة بغزة 2,500: رام هللا قطعت مخصصات الشؤون عن وزارة التنمية االجتماعية بغزة .2
صصات المالية عن ما قالت وزارة التنمية االجتماعية بغزة، إن الوزارة برام هللا قطعت المخ: غزة

 عائلة جديدة في قطاع غزة. 2,500يقارب 
وذكرت الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لوكالة "الرأي" إن العائالت التي تم قطع 

 المخصصات عنها تعاني أغلبها من مرض السرطان والفشل الكلوي أو أسر تقودها سيدة.
وأكدت الكحلوت، عدم وجود مبرر لقطع المخصصات عن هذه العائالت، مشددةا على أن رام هللا 

 شهور بعد إغالقها البرنامج الوطني المخصص لألسر الفقيرة. 6قطعت التواصل مع الوزارة بغزة منذ 
 12/12/2019، لفلسطينية لإلعالملة الرأي اوكا

 
 لحكومة الفلسطينية تدعو مركز "أمان" لتوخي الدقة في تقاريرها .3

دعت الحكومة الفلسطينية مركز االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  -"القدس "دوت كوم -رام هللا
"أمان" الى توخي الدقة في تقاريره، مشيرة الى "خطأين" وردا في التقرير الذي نشره مركز "أمان" امس 

 االربعاء ، حول استطالع رأي اقليمي بشأن الفساد.
وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في بيان وصلت "القدس" دوت كوم نسخة 
منه "نشر مركز االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة /أمان/ تقريرا تعوزه الدقة، إذ وقع المركز 
ج بخطأين فيما عرضه في الشق الفلسطيني من نتائج استطالع رأي إقليمي، حول ما سمي بِـ /نتائ
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مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية/، أولهما: المزج بين نتائج البحث اإلقليمي، والشق الداخلي، 
 وثانيهما: المنهجية الغامضة والغريبة في استخالص النتائج السريعة".

 12/12/2019القدس، القدس، 
 

 مواطًنا بالخليل على خلفية سياسية 25السلطة تعتقل وتستدعي  .4
 25لخليل طالت إن أمن السلطة الفلسطينية شن حملة اعتقاالت واستدعاء في ا حماسقالت حركة 

 مواطناا معظمهم أسرى ومحررون خالل اليومين الماضيين.
وأضافت الحركة في بيان، اليوم الخميس، أنه جرى خالل االعتقال مداهمة وتفتيش عدٍد من المنازل 

 بدون أي مسوغات قانونية.
 12/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 قائد أمن غزة يؤكد استقرار الوضع على الحدود مع مصر  .5
غزة العميد جهاد محيسن، أن الوضع األمني على : أعلن قائد قوات األمن الوطني في قطاع غزة

 الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، يشهد حالة استقرار غير مسبوقة.
ونقل موقع وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة حماس، عن العميد محيسن قوله إن األسباب 

متابعة الميدانية والضبط ال»في استقرار الوضع األمني على الحدود الجنوبية للقطاع، ترجع إلى 
والسيطرة من قبل قوات األمن الوطني، وتعزيز النقاط األمنية بعناصر إضافية، وتكثيف الكمائن لسد 

 «.الثغرات الضعيفة على الحدود
 12/12/2019القدس العربي، لندن، 

 
 تطالب عباس بتوقيع مرسوم االنتخابات حماس .6

: طالبت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصصدار مرسوم رئاسي من أجل رام هللا
 االنتخابات، رافضة ما وصفته بالتلكؤ غير المفهوم في هذا األمر.

المرونة الكبيرة التي قدمتها في موضوع االنتخابات، هي التي فتحت »وقالت الحركة في بيان إن 
وأوجدت أجواء إيجابية في الفضاء السياسي الفلسطيني، داعية الباب واسعاا أمام إجراء االنتخابات 

الرئيس محمود عباس إلصدار مرسوم االنتخابات التشريعية والرئاسية، والسلطة إلى التصرف 
 «.بمسؤولية في هذه اللحظة التاريخية، واالبتعاد عن الحسابات الحزبية
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حركة حماس ذللت كل العقبات أمام وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن 
إجراء االنتخابات ووافقت على كل ما طلبه رئيس السلطة محمود عباس، من أجل المصلحة 

 الفلسطينية.
 13/12/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 "القسام": أفشلنا مخططا خطيرا يستهدف قدرات المقاومة .7

مساء الخميس، إن الكتائب ستكشف خالل  قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الرأي: -غزة
 أيام قليلة عن صفعة أمنية جديدة لقادة االحتالل اإلسرائيلي.

وأشار أبو عبيدة في تغريدة مقتضبة، إلى أنه سيتم اإلعالن عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم شكل 
 أفشل مخططاا خطيراا يستهدف قدرات المقاومة.

القسام مشاهد قالت إنها تعرض ألول مرة لسيرة القائد القسامي  يأتي ذلك بعد أياٍم من عرض كتائب
 مكتشف وحدة "سييرت متكال" اإلسرائيلية الشهيد نور بركة.

 12/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 اعتقاالت في الضفة تركز على قيادات حماس .8
شنت إسرائيل حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية طالت عددا من قيادات حركة  رام هللا:

وشملت االعتقاالت وزير الحكم المحلي األسبق عيسى الجعبري، وعضو المجلس «. حماس»
التشريعي المنحل محمد جمال النتشة، والقياديين في حماس جواد محمود بحر النتشة، وعمر 

 ، وجميعهم أسرى محررون.قواسمي، ومازن جمال النتشة
واقتحم الجيش اإلسرائيلي عدة مدن فلسطينية، بينها نابلس، وبيت لحم، ورام هللا، والخليل وشن حملة 
تفتيش بيوت واعتقال مواطنين. واعتقل الجيش كذلك رئيسة مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة 

ئل إعالم إسرائيلية فصن النظام ووفقا لوسا بمدينة رام هللا، شذى ماجد حسن، من منزلها.« بيرزيت»
، «ماسح»تحضيراا لذكرى يوم تأسيس حركة « وقائية»األمني عّرف عملية االعتقال بأنها عملية 

 المقررة يوم السبت المقبل.
اعتقال االحتالل عددا من قيادات الحركة والنواب في مدينة »في بيان إن « حماس»وقالت حركة 

لتعطيل الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية، والتي يشكل االعتقال الخليل يؤكد محاوالته المستمرة 
 «.والتغييب إحدى أهم أدواتها
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أن حمالت االعتقال والمالحقة لن توقفنا عن دورنا الطليعي في تصويب البوصلة الوطنية »وأضافت 
مام إجراء نحو مواجهة مخططات االحتالل، وفي هذا اإلطار جاءت الجهود لتذليل العقبات كافة أ

 «.االنتخابات وترتيب البيت الفلسطيني
 13/12/2019، لندن، الشرق األوسط

 
العام المحكمة بتخليه عن حقائبه الوزارية  بلغوي  .. نتنياهو يكسب جولة في معركته القضائية .9

 المقبل
قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل، أمس )الخميس(، رّد اثنتين من : نظير مجلي -تل أبيب

الدعاوى المرفوعة إليها، التي تطالب بصجبار بنيامين نتنياهو على االستقالة من رئاسة الحكومة، 
 باعتباره متهماا رسمياا بمخالفة القانون، ويواجه ثالث لوائح اتهام بتلقي الرشوة وممارسة الفساد.

حكمة إنها ال ترى من واجبها التدخل في هذه المسألة، ما دامت إسرائيل تتجه النتخابات وقالت الم
جديدة. وسجلت المحكمة أمامها البالغ الذي أرسله إليها نتنياهو نفسه، وتعّهد بموجبه بأن يستقيل 

لى من مناصبه الوزارية باستثناء منصب رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من مطلع الشهر المقبل )يتو 
أربع حقائب وزارية حالياا، هي الصحة والرفاه والزراعة وشؤون اليهود في الشتات والقادمين الجدد(. 
ومع أن بالغ نتنياهو هذا، جاء في أعقاب إعالن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، 

لزامه بالقيام بذلك، أنه إذا لم يستقل نتنياهو طواعية من مناصب وزارات يتوالها، فصنه سيضطر إلى إ
 «.خطوة إيجابية تجاه القانون»فقد امتدحته المحكمة، واعتبرته 

ويعني هذا القرار أن نتنياهو سيستطيع االستمرار في منصبه رئيساا للوزراء، أربعة شهور إضافية 
مارس )آذار(، وسيحتاج الفائز بأكثرية األصوات إلى  2على األقل، حيث تجري االنتخابات في 

يوماا وقد يصل إلى شهرين. فصن فاز نتنياهو في االنتخابات أو  28حتى يشكل حكومة، مقداره وقت 
 لم يفز، فسيبقى رئيساا للحكومة االنتقالية حتى ذلك الحين.

لقد خطط نتنياهو لهذا الوضع بالطبع، من قبل أن ُيطِلق جهوده لتشكيل الحكومة بعد انتخابات أبريل 
ابات سبتمبر )أيلول( الماضي. وهدفه األساسي من هذا، هو أن يطيل إلى )نيسان(، وأيضاا بعد انتخ

أقصى حد موعد افتتاح محاكمته. طموحه األعلى أن تطول الفترة عدة شهور، وربما عدة سنين، 
حتى تشطب قضيته بالتقادم وطموحه األدنى هو أن يدخل إلى المحكمة، وهو في منصب رئيس 

لطريق، يريد أن ينهك النيابة حتى تأتي إليه خاضعة تطلب منه حكومة، أي من مركز قوة. وعلى ا
 إبرام صفقة: شطب لوائح االتهام في قضايا الفساد مقابل اعتزاله السياسة إلى األبد.
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نتنياهو يعرف جيداا حجم االتهامات ضده، وكم هي األدلة دامغة، ويعرف أن إدانته فيها تعني دخوله 
سنوات على قضايا أهون بكثير.  3إيهود أولمرت حكم عليه بالسجن السجن. فرئيس الوزراء السابق، 

لذلك يلعب على عنصر الوقت. وقد حقق المكسب األول، أول من أمس )األربعاء(، عندما تقرر 
من الشهر  26مارس المقبل. وهو يسعى لتحقيق مكسب ثاٍن في  2إجراء انتخابات جديدة في 

سنوات.  10، ألول مرة منذ «الليكود»لية في حزب الحالي، حيث يخوض معركة انتخابية داخ
فالحزب قام بتتويجه رئيساا ثابتاا، لكن جدعون ساعر قرر التمرد عليه ومنافسته على الرئاسة، قائالا 

ومع «. نتنياهو الذي فشل في تشكيل حكومة مرتين لن ينجح في الثالثة، وسيخسر اليمين الحكم»إن 
، إال أن نتنياهو ما زال يعتبر هذه المعركة «الليكود»وأكثر في أن هذه الحجة تبدو مقنعة أكثر 

 سهلة.
يوماا، سيكون عليه  20أما المعركة الثالثة التي يواجهها، فستكون في حصانته البرلمانية؛ إذ خالل 

إن كان معنياا بالحصول على حصانة تمنع محاكمته. فحسب القانون « الكنيست»أن يبلغ رئيس 
د ال يتمتع النواب بالحصانة، إال إذا طلبوها. فصن طلبها، وهذا ما سيحصل على اإلسرائيلي الجدي

الغالب، يجب أن تبحثها لجنة النظام في الكنيست. واليوم ال توجد لجنة كهذه. فقد حرص نتنياهو 
، فجر أمس، لم يعد ممكناا «الكنيست»وحلفاؤه على عدم تشكيلها، حتى ينشأ هذا الفراغ. وبعد حل 

م اللجنة. وسيكون علينا االنتظار إلى ما بعد االنتخابات المقبلة. فصذا أنشئت اللجنة، سيكون أن تُقا
ذا فاز نتنياهو، فسيضمن ائتالفاا ال يتيح نزع حصانته. وهذا األمر  القرار ألكثرية االئتالف الحاكم. وا 

صوصاا بعدما أعلن ليس سهالا. فحسب ميزان القوى اليوم، ال توجد له أكثرية تؤيد نزع حصانته، خ
نتنياهو )»حزب أفيغدور ليبرمان أنه ال يؤيد منحه حصانة ويؤيد فقط منحه العفو مقابل االعتزال 

 «(.تحول إلى عبء ويجب التخلص منه
فقط إذا خسر نتنياهو االنتخابات، ومرر الفائزون قرار نزع حصانته، فستبدأ محاكمته. وهذا ما 

حلفائه. وبينهم يوجد رئيسان لحزبين متدينين، يتوقع أن تنتظر كل يحاربه نتنياهو بأسنانه وبأسنان 
لليهود الشرقيين « شاس»منهما الئحة اتهام في قضايا فساد أيضاا، هما اريه درعس، رئيس حزب 

 لليهود المتدينين الغربيين )األشكناز(.« يهدوت هتوراة»المتدينين، ويعقوب ليتسمان، رئيس حزب 
 13/12/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 ليبرمان: سأدعم العفو عن نتنياهو مقابل أن يتنازل عن حياته السياسية .10
يوم برمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، قال أفيغدور لي -ترجمة خاصة -دوت كوم "القدس" -رام هللا

الخميس، أنه سيدعم العفو عن بنيامين نتنياهو بشأن قضايا الفساد المتهم بها، مقابل أن يترك الحياة 
 السياسية.

ية، إن وأضاف ليبرمان في مقابلة مع استديو البث المباشر لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبر 
 هناك حالة من الشعور باالشمئزاز من نتنياهو في الكنيست، وأصبح عبئاا على الجميع.

أبيض ألنهما  -وبشأن التوجه النتخابات ثالثة، قال ليبرمان إنه منذ البداية دعا الليكود وأزرق 
ن إسرائيل يمثالن القوة األكبر لتشكيل حكومة وحدة، وليست حكومة ضيقة. مضيفاا "األمر يتعلق بأم

 واقتصادها، وليس بنزوة شخصية".
واتهم الحزبين بأنهما المسؤولين عن جر إسرائيل عمداا إلى انتخابات ثالثة. مشيراا إلى أن تشكيل أي 

 منهما لحكومة ضيقة لن يبقيها على الحياة وستندحر سريعاا.
 12/12/2019القدس، القدس، 

 
 أكثر من مليار دوالر "إسرائيل"االنتخابات الثالثة ستكّلف  .11

ائيلية على قرار إجراء انتخابات عامة جديدة يوم الثاني من وافقت الكنيست اإلسر  :وفا –تل أبيب 
 آذار المقبل، هي الثالثة في إسرائيل خالل أقل من عام.

يوم الخميس، إن االنتخابات الثالثة رنوت" العبرية في تقرير نشرته، وقالت صحيفة "يديعوت أح
الر(، مشيرةا إلى أن ثالثة انتخابات مليار شيكل )أكثر من مليار دو  3.8ستكّلف االقتصاد اإلسرائيلي 
 مليار شيكل. 10في أقل من عام ستبلغ كلفتها 

قبل اعتماد ميزانية جديدة، ما يعني شهوراا من خفض اإلنفاق التي ستؤثر  2020وستمر فترة من عام 
 على النمو االقتصادي في إسرائيل.

ون شيكل، وميزانية لجنة االنتخابات ملي 200وأشار التقرير إلى أن تكلفة دعم األحزاب ستصل إلى 
 مليون شيكل. 360المركزية تقّدر بـ

مليار شيكل بسبب  1.5ووفقاا التحاد الصناعيين في إسرائيل فصن المصانع اإلسرائيلية ستخسر نحو 
 تعطيل العمل يوم االنتخابات.

حال العمل في هذا وينص القانون اإلسرائيلي على منح العاملين إجازة في يوم االنتخابات. وفي 
 اليوم، فصن المشّغل ملزم بدفع أجر يوم عمل مضاعف.
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وأكد مسؤولون في وزارة المالية اإلسرائيلية أن إجراء انتخابات جديدة هو هدر للمال، وكان يمكن 
 استخدام هذه األموال في نواحي أكثر إيجابية.

 12/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تفادة عائالت أسرى القدس من "التأمين" اإلسرائيلييعارض اسالمستشار القضائي للحكومة  .12
يوم الخميس، تس العبرية، صباح كرت صحيفة هآر ذ -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 

 ]األول[ أن أفيحاي ماندلبليت المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، قدم ورقة موقف قانونية أمس
األربعاء، يعارض فيها استفادة عائالت األسرى الفلسطينيين من سكان القدس، من مزايا مؤسسة 

 التأمين الوطني" اإلسرائيلية."
وبحسب الصحيفة، فصن هذا الرأي القانوني قدم من قبل ماندلبليت لمحكمة العمل اإلسرائيلية في 
القدس، بعد رفع والد أحد األسرى المقدسيين دعوى قضائية بعد حرمانه من الحصول على مخصص 

 ضمان الدخل الذي كان يتحّصل عليه سابقاا.
إنه يتوجب على الجهات المختصة في إسرائيل االعتراف بالمخصصات التي يتلقاها وقال ماندلبليت 

األسرى من السلطة الفلسطينية، على أنها "رواتب منتظمة" وأنها بمثابة دخل، وال حاجة لصرف أي 
 أموال من مؤسسة "التأمين الوطنية اإلسرائيلية".

 الحصول على دخل إضافي.واعتبر ماندلبليت إن عائالت أسرى القدس ال يحق لهم 
 12/12/2019القدس، القدس، 

 
 جيش االحتالل يخشى "تفويت فرصة تسوية طويلة" في غزة .13

يبدي جيش االحتالل اإلسرائيلي خشيته من "تفويت فرصة نادرة" للتوصل إلى ما وصفها بـ"تسوية 
طويلة األمد" في قطاع غزة، بسبب األزمة السياسية في إسرائيل، والتوجه النتخابات برلمانية ثالثة 

لتسوية طويلة األمد مع  في آذار/ مارس المقبل، فيما تنفي حركة "حماس" وجود أي محادثات
 االحتالل في قطاع غزة.

يوم الخميس، عن مصادر في الجيش قولها، إنه بات يرى في األسابيع ونقلت صحيفة "هآرتس"، 
األخيرة فرصة لتكثيف المحادثات غير المباشرة مع حركة "حماس" في قطاع غزة، للتوصل لـ"تهدئة 

ات حتى اليوم لم تحقق التقدم المطلوب، وأن من شأن طويلة"، لكنها استدركت وأوضحت أن المحادث
 المعركة االنتخابية القريبة أن تعطل الوصول إلى تفاهمات مع "حماس".
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ولفت المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، إلى أنه بعد التصعيد األخير في القطاع في 
بو العطا، بات االعتقاد لدى أجهزة أعقاب اغتيال القيادي العسكري في "الجهاد اإلسالمي"، بهاء أ

األمن وتحديداا الجيش، بأن هناك فرصة للتوصل إلى تسوية في القطاع لسبيين؛ األول، ما وصفها 
بالضربة القوية التي تعرضت لها حركة "الجهاد" في جولة التصعيد األخيرة؛ والثاني، ما قال إنه 

 الجهاد". تجنب قيادة "حماس" الدخول في المواجهة إلى جانب "
وبنظر جيش االحتالل، كما كتب هرئيل، فصن اغتيال أبو العطا "أزال من الطريق من يوصف 

في المئة من إطالق القذائف من القطاع  90بالمعيق األساسي أمام التسوية، والمسؤول عن أكثر من 
ى تفسيره في )بعدم الدخول في المواجهة( جر ’ حماس’في السنة األخيرة"، بحسب هرئيل، وأن "قرار 

سماعيل  إسرائيل على أنه تعبير عن رغبة قوية لدى قيادة الحركة، وفي مقدمتهم يحيى السنوار وا 
 هنية، للحصول على تسهيالت اقتصادية جدية في القطاع".

"، الذي يضع االستراتيجيونقل عن مصادر استخبارية إسرائيلية وصفها موقف "حماس" بـ"التحول 
القضايا االقتصادية والبنى التحتية في القطاع في رأس سلم أولوياته، "حتى على حساب المبدأ 

 األيديولوجي المهم بمقاومة إسرائيل".
أعمال الجيش في األراضي المحتلة،  ويشير إلى أن ذلك يأتي في سياق توصيات الجيش ومنسق

بتسريع جهود التسوية في القطاع. ونقل هرئيل أن هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي أبدت تأييدها لتقديم 
قامة  تسهيالت في غزة، مثل تسهيالت في أعمال تطوير شبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي، وا 

ي عدد تصاريح العمل للغزيين في المستوطنات منطقة صناعية قرب معبر كرم أبو سالم، وزيادة ف
القريبة، لكنه لفت إلى أن جهاز األمن العام )شاباك( يتحفظ على زيادة تصاريح العمل خشية 
استخدامها لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. أما وزير األمن الحالي، نفتالي بينيت، فيشترط تقديم 

 اتب.تسهيالت بالهدوء في البلدات الجنوبية، بحسب الك
وأضاف أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تسعى إلى أن تمهد هذه التسهيالت إلى استقرار األوضاع 

 األمنية، ومن ثم تجديد االتصاالت لتبادل أسرى مع "حماس".
وأكد هرئيل أن محادثات التهدئة تراجعت وتيرتها بشكل جدي، وعزا ذلك إلى أن "حماس" تواجه 

ا مع حركة "الجهاد"، الذي زعم أنها بادرت إلى إطالق قذائف مؤخراا بعد أن "صعوبات داخلية" تحديدا 
 اعتقلت "حماس" نشطاء في "الجهاد" بسبب إطالق قذائف.

ا إلى أن إسرائيل ال تسارع في دعم التفاهمات،  وأضاف أن التراجع في وتيرة المحادثات يعود أيضا
، وأن هذا االنشغال سيزداد في الفترة المقبلة بعد بسبب انشغال القيادة في األزمة السياسية الحالية

حل الكنيست والتوجه النتخابات ثالثة، وقّدر بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبينيت 



 
 
 
 

 

 12 ص             5109 العدد:             12/13/2019 جمعةلا التاريخ: 

                                    

سيستصعبان اتخاذ قرارات بشأن التفاهمات خالل فترة االنتخابات، ألن اليمين و"كاحول الفان" 
 سيعتبرها تنازالت لـ"حماس".  

يل أن اهتمام الجيش األساسي ينصب على الجبهة الشمالية في مواجهة إيران في سورية، وكرر هرئ
ا وخطورة" مما يحصل في غزة، وقال إن إيران لم تظهر بوارد تراجع في  احا ويعتبرها "أكثر إلحا

 تموضعها العسكري في سورية، وال تزال تنقل األسلحة إلى حزب هللا في لبنان. 
 12/12/2019، 48عرب 

 
 "إسرائيل"نائب عربي في الكنيست يطالب منظمة التعاون والتنمية الدولية بالضغط على  .14

توجه عضو الكنيست يوسف جبارين رئيس العالقات الخارجية في القائمة العربية المشتركة  :اصرةالن
” بيزا“القتصادية، أنخيل غوريا، حول خطورة نتائج امتحانات بمذكرة لرئيس منظمة التعاون والتنمية ا

التي بادرت إليها المنظمة في إسرائيل وكشفت عن فجوات خطيرة بين الطالب اليهود والعرب، 
مطالبا بتدخل المنظمة بشكل فوري من أجل رفع مستوى التعليم العربي وضمان مكانة متساوية 

 للطالب العرب.
التي نظمتها المنظمة في حوالي ثمانين دولة قد دّلت على تردي نتائج ” بيزا“ت وكانت نتائج امتحانا

الطالب العرب بشكل غير مسبوق في مهارات اللغة العربية والعلوم والرياضيات، وعلى تفاقم الفوارق 
 بالتحصيل بين الطالب العرب واليهود.

حية الفوارق الكبيرة بنتائج االمتحانات كما دّلت النتائج على أن إسرائيل جاءت األولى سلبياا من نا
زاء هذه النتائج، أّكد جبارين في رسالته أن تغييرات شكلية ومادية لن تؤدي إلى  على أساس قومي. وا 
التغيير المطلوب بالتعليم العربي، مشيرا للمطلب بصقامة لجنة تحقيق رسمية حول هذه النتائج بحيث 

الطالب العرب واليهود طوال عشرات السنين، من ناحية الموارد تكشف األبعاد التاريخية للتمييز بين 
 والميزانيات والبنى التحتية، وكذلك تبحث في تغيير مبنى ومضامين جهاز التعليم العربي.

إلسرائيلي الرسمي بتخصيص الميزانيات بين وشملت الرسالة معطيات رسمية تفضح عمق التمييز ا
 الطالب العرب والطالب اليهود، باإلضافة إلى النقص الكبير بالصفوف والبنى التحتية.

وأشارت الرسالة إلى قضية إقصاء التربويين واألكاديميين العرب عن دوائر اتخاذ القرار في وزارة 
داخل بصقامة مجلس تربوي عربي مع صالحيات التعليم اإلسرائيلية، مشيرا إلى مطلب فلسطينيي ال

واضحة إلدارة التعليم العربي، وكذلك إلى أهمية أن تعكس أهداف ومضامين التعليم العربي الهوية 
 الفلسطينية للطالب العرب وروايتهم التاريخية. -العربية

 12/12/2019، القدس العربي، لندن
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صابتهم بأمراض خطيرة "إسرائيل" .15  تفحص العالقة بين بقاء جنودها باألسر وا 

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس،  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
أنه وألول مرة يتم تشكيل لجنة طبية لتحديد فيما إذا كان هناك عالقة بين إصابة جنود إسرائيليين 

 م باألسر حين أسروا سابقاا لدى جهات فلسطينية ولبنانية وغيرها.بأمراض خطيرة، وبقائه
وبحسب الصحيفة، فصن الجنود الذين أسروا سابقاا تعّرضوا ألمراض خطيرة منها السرطان وأمراض 

 القلب والسكري وغيرها. مشيرةا إلى أنه يتم فحص إذا ما كان لألسر عالقة بذلك.
األطباء لفحص ذلك. حيث ستفحص فيما إذا كانت األمراض  من كبار 15وتضم اللجنة الطبية نحو 

لها صلة بعملية أسرهم التي كانت غالبيتها منذ سنوات طويلة جداا، وسيتم دراسة ظروف األسر 
 ومكانه والبيانات الجينية، وتاريخ األسر والمرض.

سبب األسر وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال ثبت أن هؤالء الجنود أصيبوا بتلك األمراض ب
 فسيحصلون على تعويضات وسلسلة من الحقوق الخاصة بهم.

 12/12/2019، القدس، القدس

 

 إلبرام اتفاقية عدم اعتداء مع دول خليجية وعربية؟ "إسرائيل"لماذا تستعجل تقرير:  .16
يبدو أن إسرائيل من خالل سياساتها الحالية تسعى إلى استغالل المظاهرات : أحمد إبراهيم

دول عربية وخليجية االحتجاجية المناهضة إليران وحلفائها في المنطقة من أجل "تشريع" التطبيع مع 
 بعد فشل منظومة الناتو العربي والسني، تحت الذريعة القديمة الجديدة، أي مواجهة الخطر اإليراني.

ترامب حاول تأسيس تحالف إسرائيلي خليجي بزعامتها لحماية المالحة البحرية في مضيق هرمز 
دمة للتطبيع الكامل، ويتولى تحت غطاء توقيع بعض الدول الخليجية معاهدة "عدم اعتداء" لتكون مق

 هذه المهمة مايك بومبيو، وزير الخارجية.
وتحدثت تقارير صحفية غربية عن ضغوط أمريكية متزايدة على العاهل المغربي محمد السادس 
ليكون أول الموافقين، ولكن  "لماذا تحاول إسرائيل دّس أنفها في أمن دول الخليج، والتسلل إلى 

وروبي لحماية المالحة في مضيق هرمز، وهي التي ليست معروفة بسالحها تحالف عربي أمريكي أ
 البحري القوي؟".

يمكن تفسير مسارعة إسرائيل للتطبيع بأنها تواجه خطرا وجوديا ُيهددها هذه األيام، وباتت تفقد قدرتها 
لهذا على حسم الحرب وعلى أكثر من جبهة، بسبب الردع الصاروخي إليران وأذرعها العسكرية، و 
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تحاول أن تجد لها مكانا في منطقة الخليج، وُتمهد لمواجهة عسكرية مع إيران ُتورِّط الدول العربية 
 وأمريكا فيها.

 مبادرة تل أبيب
"قدمت إسرائيل مبادرة لعدد من الدول الخليجية ترمي إلى تطبيع كامل وعلني للعالقات بين إسرائيل 

، في أكتوبر الماضي، عن األهداف 12لفزة اإلسرائيلية والدول الخليجية".. هكذا كشفت قناة الت
 الحقيقية وراء تلك المبادرة التي تتبناها واشنطن اآلن. 

المبادرة تحمل عنوان "اتفاق عدم حرب أو اقتتال/عدم االعتداء" بزعم أنها تصب في مصلحة 
اوى تحدث الجانب التصدي لخطر إيران وتهدف إلى تحجيم نفوذها بالشرق األوسط، وتحت تلك الدع

 اإلسرائيلي عن كم الجهود التي يبذلها الجانب األمريكي لتحقيق تلك االتفاقية.
ومن ثم، زار وفد إسرائيلي واشنطن مطلع الشهر الجاري، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق، ما يعني 
أن الضغط األمريكي هدفه الدفع بدول الخليج إلى المزيد من االستسالم لتل أبيب وفتح أبواب 

قات سرية المنطقة على مصراعيها لتسهيل مشروع الكيان اإلسرائيلي في المنطقة الذي بدأ بصقامة عال
 مع بعض الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، مرورا بالتطبيع وصوال إلى صفقة القرن.

وعلى أساس المخاوف المشتركة بشأن إيران والمصلحة المشتركة في تعزيز العالقات التجارية، راهن 
لتحقيق مكاسب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على إقامة عالقات أقوى مع دول الخليج 

 سياسية.
وناشد على أساسها وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، وزير الخزانة األمريكي لدعم إسرائيل 
في بناء عالقات اقتصادية مع دول الخليج، قائال: "في ظل تهديدات إيران والتحالف بين أمريكا 

سرائيل ودول الخليج السنية تتبلور فرصة تاريخية يجب أال نضيعها، والهدف هو التوقيع على  وا 
 اتفاقية عدم االقتتال".

أمريكا تعي جيدا مدى أهمية دول الخليج بالنسبة إلسرائيل، لذلك عملت على تعزيز الروابط المتنامية 
بينهما خاصة بعد وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى البيت األبيض، واتخذت إدارته سلسلة 

ا لـ"إسرائيل"، أبرزها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، في خرق علني واسعة من الخطوات دعم
 لكل القرارات الدولية ذات الصلة.

 تطبيع وعدم اعتداء
الواضح أن  تبني واشنطن للتطبيع نابع من إدراك اإلدارة االمريكية بوحدة الهدف والموقف من خلق 

نطقة، تحت عنوان واضح هو التصدي شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل جزءا طبيعيا في الم
 للخطر اإليراني وتحجيم نفوذها في الشرق األوسط ومواجهة مشاريعها وأذرعها وأي محاولة لتمددها.
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ويبدو أن إدارة ترامب تسعى لتشكيل تحالفات جديدة في المنطقة، تهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز 
و عليه اآلن، وشرعنة العالقات عبر التطبيع العالقات بين دول الخليج بشكل أوسع وأكبر مما ه

 بشكل علني دون خجل أو استحياء تحت حجج واهية  مثل مكافحة اإلرهاب والتعاون االقتصادي.
بدوره، كشف موقع أكسيوس اإللكتروني األمريكي، أن البيت األبيض، اتصل بعدد من الدول العربية 

 مع إسرائيل. لتشجيعهم على التوصل إلى اتفاقيات عدم اعتداء
وأشار الموقع إلى أن ذلك التحرك ينسجم مع أحد أهم األهداف الرئيسية إلدارة ترامب في الشرق 
األوسط، وهو "تشجيع تطبيع العالقات بين إسرائيل ودول الخليج" حيث تعتبر اإلدارة األمريكية، أن 

ة بين بعض دول مجلس اتفاقيات عدم االعتداء هي "خطوة وسطية" بين العالقات السرية الحالي
سرائيل، على طريق التطبيع الكامل وتبادل عالقات دبلوماسية كاملة.  التعاون الخليجي، وا 
 12/12/2019الشرق، الدوحة، 

 
 مخطط إسرائيلي لطرد عشرات اآلالف من فلسطينيي النقب .17

تعكف الحكومة اإلسرائيلية، حالياا، على إعداد مخطط لطرد عشرات اآلالف من : صالح النعامي
 وترحيلهم إلى معسكرات إقامة مؤقتة. المواطنين الفلسطينيين في النقب من أراضيهم،

وذكر موقع "سيحا مكوميت"، اليوم الخميس، أّن ما يعرف بـ"سلطة تنظيم التجمعات السكانية البدوية 
في النقب" أعدت خطتين لترحيل المواطنين الفلسطينيين من مناطق واسعة في النقب بشكل سريع، 

دشين مشاريع على األراضي التي يملكها هؤالء بحجة إفساح المجال أمام الحكومة اإلسرائيلية لت
وذكر الموقع أّن قرار طرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، قد اتخذ دون أن يتوجه  المواطنون.

 أي مسؤول إسرائيلي لشرح أسباب القرار لممثليهم.
ليها، تفتقد إلى ولفت الموقع إلى أن المعسكرات التي تخطط الحكومة اإلسرائيلية لنقل الفلسطينيين إ

 مقومات الحياة األساسية.
ونقل الموقع عن عدد من المواطنين الفلسطينيين في المكان، قولهم إن الخطوة تدلل على أن إسرائيل 
تتعامل معهم من منطلق "النظام العسكري"، مشددين على أنهم عازمون على التصدي ألي محاولة 

 لطردهم من أراضيهم.
 12/12/2019العربي الجديد، لندن، 
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 أسيرات "الدامون" يعانين أوضاعًا معيشية صعبة: هيئة شؤون األسرى .18
الناصرة/ فلسطين أون الين: أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن األسيرات الفلسطينيات في 
معتقل "الدامون" يعانين من أوضاع معيشية صعبة، أبرزها انعدام الخصوصية وسياسة اإلهمال 

هيئة األسرى في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عقب زيارة محاميتها  الطّبي. وأوضحت
لألسيرات، أّن انتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى أبواب الحمامات، يفقدهّن الحّق 
بالخصوصية، ويؤدي إلى حرمان المحجبات من حّقهن في التعّرض ألشعة الشمس، ما يضطر 

ي حّتى أثناء ممارسة الرياضة، فيما ُتغّطى مداخل الحمامات بعضهّن إلى االلتزام باللباس الشرع
 بالستائر وليس األبواب الُمحكمة.

 12/12/2019، فلسطين أون الين
 

 48سيارة بأراضي الـ  70عصابة استيطانية تدنس مسجدًا وتعطب  .19
، أمس، إلى اعتداء من مجموعة من 1948تعرضت قرية منشية زبدة في األراضي المحتلة عام 

المستوطنين، حيث كتبت شعارات عنصرية على جدران المسجد وأعطبت عشرات السيارات، في 
، على «تدفيع الثمن»حادث يتكرر للمرة الثانية بأقل من أسبوع. وأقدمت عناصر عصابة تدعى 

إلسالم عند مدخل مسجد سيارة في القرية، كما قامت بكتابة شعارات مسيئة ل 70إعطاب أكثر من 
 القرية.

كذلك، كتب المخربون شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب، ورسموا نجمة داوود على إحدى 
السيارات بعد ثقب إطاراتها. وتعد هذه الحادثة، الثانية من نوعها، في أقل من أسبوع، حيث أقدمت 

عفاط في القدس المحتلة، العصابة نفسها على عمليات تخريب فجر االثنين الماضي، في بلدة ش
 حيث كتبت عبارات عنصرية على جدران البلدة، وأعطبت عشرات السيارات.

وأغلق مستوطنون، أمس، مدخل بلدة العيزرية شرق القدس، ببوابة حديدية. وجاء اإلجراء بعد 
يها المجاورة للبلدة، والتي طالب ف« رئيس بلدية مستوطنة معالي أدوميم»تصريحات أطلقها ما يسمى 

بصغالق المسار الذي يؤدي إلى مدخل البلدة الرئيسي من جهة المستوطنة أمام المواطنين 
 الفلسطينيين الداخلين إلى البلدة، بذريعة أنهم يعرقلون حركة المستوطنين.

 13/12/2019، الخليج، الشارقة
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 إطالق مشروع استراتيجي لمكافحة العنف والجريمة بالداخل الفلسطيني .20
أطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الخميس، في مدينة : ناهد درباس الناصرة ــ

 214الناصرة مشروع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وهو عبارة عن كتاب مؤلف من 
مختصاا لوضع رؤية استراتيجية وبرامج تنفيذية لمحاربة العنف والجريمة  153صفحة شارك فيه 

 ل الفلسطيني.بالداخ
وتم اإلعالن عن المشروع بحضور كل من رئيس اللجنة محمد بركة، وأعضاء كنيست وقياديين 
داخلها، إلى جانب مختصين من الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع االستراتيجي، ونشطاء من 

 المجتمع المدني.
في شهر أكتوبر/تشرين األول والمشروع االستراتيجي الذي تم الكشف اليوم عنه، جرى االتفاق حوله 

من العام المنصرم، خالل اجتماع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في أفق الحد من انتشار 
 العنف والجريمة.

 12/12/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 اعتصام بـ"عين الحلوة" لمطالبة أونروا بخطة إغاثة .21
صيدا بلبنان، اليوم الخميس، اعتصاما مطلبيا أمام نظمت "اللجان الشعبية الفلسطينية" في : صيدا

مكتب مدير خدمات مخيم عين الحلوة، وذلك تمسكا بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 "أونروا".

وطالب المعتصمون بحق أبناء الشعب بـ"اإلغاثة الفورية الطارئة في ظل الوضع االقتصادي 
 للبنانية على واقع المخيمات".والمعيشي المتردي وانعكاسات األزمة ا

وشارك في االعتصام، ممثلون عن القوى السياسية واللجان الشعبية، إضافة إلى االتحادات النسائية 
 ومقعدون على الكراسي المتحركة.

 12/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لهعنف بجميع أشكاالطائلة تحت  48في أراضي الـ  النساء الفلسطينياتمعطيات:  .22
تحت طائلة عنف زوجي بجميع  في الداخل الفلسطيني تقع النساء الفلسطينيات: سليمان أبو ارشيد

يعانين من العنف  %11أشكاله، بنسب أعلى من نظيراتهن اليهوديات، إذ أشار أحدث األبحاث أن 
 من العنف االجتماعي أو االقتصادي، وذلك %50من العنف النفسي أو الكالمي، و %50الجسدي، 
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من العنف الكالمي أو النفسي  %19من النساء اليهوديات يعانين من العنف الجسدي،  %2مقابل 
 من العنف االجتماعي أو االقتصادي. %16و

قتلت  2018، ففي عام %50وفي ما يخص جرائم القتل، ترتفع نسبة النساء العربيات إلى أكثر من 
نساء عربيات  7الحالية  2019فيما قتلت سنة  امرأة قتلن في إسرائيل، 24مرأة عربية من بين إ 16

 .امرأة 13حتى اآلن من بين 
 12/12/2019، 48عرب 

 
 تشكيلي فلسطيني ينسحب من معرض دولي رفضًا لمشاركة إسرائيليين .23

انسحب الفنان التشكيلي الفلسطيني فايز الحسني من معرض "الفن العالمي من : غزة ــ عالء الحلو
م التجهيز لقص شريط افتتاحه في فنزويال، فور علمه بمشاركة فنية من دولة أجل السالم"، والذي يت
 االحتالل اإلسرائيلي.

وكتب الفنان الحسني عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" فور علمه بالمشاركة 
وتمثيل اإلسرائيلية: أنا الفنان التشكيلي الفلسطيني فايز الحسني، أعلن انسحابي وعدم مشاركتي 

دولتي فلسطين في "معرض الفن العالمي من أجل السالم"، بسبب مشاركة إسرائيل في هذه الفعالية 
 الدولية، ألن إسرائيل ال يمكن أن يكون لها رسالة سالم وهي تقتل أبناء شعبنا الفلسطيني".

مه في وكان من المقرر أن يمثل الفنان فايز الحسني دولة فلسطين في المعرض الذي يتم تنظي
دولة حول العالم، حيث تم البدء باإلعداد للمعرض منذ  100فنزويال للعام الثالث، وتشارك فيه نحو 

 الخامس من ديسمبر/ كانون األول، ويتم التحضير الفتتاحه في العشرين من شهر ديسمبر الجاري.
 12/12/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 بفلسطينالجامعة العربية تطالب اإلعالم بفضح االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحافيين  .24

طالبت جامعة الدول العربية جميع المؤسسات اإلعالمية العربية بضرورة تسليط الضوء على : القاهرة
 االنتهاكات اإلسرائيلية التي ُتماَرس بحق الصحافيين بفلسطين وفضحها أمام الرأي العام العالمي.

عرب بالجامعة فوزي الغويل، أكد مدير إدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم الوفي هذا الصدد، 
إلى "يوم تضامني مع اإلعالم الفلسطيني"، وتعميمه على كافة وسائل  دعتأن األمانة العامة 

الجامعة العربية بكل مكوناتها "تعمل دائماا على منح القضية الفلسطينية  أن أكدو  اإلعالم العربية.
 األولوية في كافة جداول أعمالها وبرامجها وتظل هي القضية األولى والمركزية".

 2019/12/12، العربي الجديد، لندن
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 "إسرائيل"ترامب يأمر بمنع تمويل الكليات والجامعات األمريكية التي تسمح بانتقاد  .25

وّقع الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أمراا تنفيذياا يقضي بقطع التمويل  :رائد صالحة -واشنطن
هدف معاقبة حركة ب ."معاداة السامية"الفيدرالي عن الكليات والجامعات التي وصفها بأنها ال تكبح 

 المدنية في حرم الجامعات.، وااللتفاف على قانون الحقوق "إسرائيل"مقاطعة وسحب االستثمارات من 
يتعامل أمر ترامب مع اليهودية كجنسية ودين، ودعا الوكاالت األمريكية الممولة حكومياا إلى كما 

كجزء  "إسرائيل"اعتماد تعريف تحالف ذكرى المحرقة لمعاداة السامية، وهو تعريف يتعامل مع انتقاد 
ون أن صهر ترامب ومستشاره، جاريد وفي وقت الحق، كشف محللون أمريكي من معاداة السامية.

 كان وراء اتخاذ هذا األمر التنفيذي.هو من كوشنر، 
 2019/12/12، القدس العربي، لندن

 
 الفلسطينية دعم األمم المتحدة إلجراء االنتخاباتجدد تأكيد ميالدينوف ي .26

منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي  : ذكرشينخوا() –رام هللا 
نائب  ومن ثم مع، الفلسطينية أنه اجتمع في رام هللا مع أعضاء لجنة االنتخابات المركزية، مالدينوف

أن  االنتخابات رئيس حركة فتح محمود العالول حول الخطوات الضرورية القادمة إذا كان ألفق
دعم األمم المتحدة من جديد مؤكداا  ة في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة.يصبح حقيقة واقع

 للفلسطينيين في ممارسة حقهم بانتخاب قادتهم.
 2019/12/12، القدس، القدس

 
  "إسرائيل"اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري تقر النظر في شكوى فلسطين ضد  .27

في  100أقرت اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في جلستها رقم : رام هللا
، السلطة القائمة "إسرائيل"جنيف، باختصاصها بالنظر في الشكوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد 

 من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 13-11للمواد  باالحتالل، سنداا 

 كما أقرت اللجنة أن فلسطين هي دولة طرف في هذه االتفاقية ويحق لها تفعيل آلية المساءلة بها.
 2019/12/12، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األغوار بوابة االنتخابات اإلسرائيلية وغزة القفل .28
 فايز أبو شمالة  د.

يعطي عسالا، وغزة بالنسبة لإلسرائيليين دبور مزعج، يبتعدون عنه، ويهربون من شره، الدبور ال 
بينما خلية النحل التي تعطي العسل لإلسرائيليين هي أرض الضفة الغربية، تلك األرض التي يحسبها 

بل أيام: نتنياهو وغيره من قادة األحزاب اإلسرائيلية، أرض إسرائيل التوراتية، ووطن األجداد كما قال ق
نحن نعيش في وطننا الضفة الغربية، وال نحتلها، وكلمة يهودي جاءت من أرض يهوذا جنوب 

 سنة. 3,500الضفة الغربية، هذا وطننا منذ جاء أبونا إبراهام قبل 
ورغم هذا الوضوح، إال أن بعض المنشغلين بالسياسة الفلسطينية يتعمد حرف أنظار الشعب عن لب 

نظار إلى غزة، هجوماا ونقداا وتحريضاا، وكأن فلسطين هي غزة، وكأن المصيبة، ويوجهون األ
الماضي والمستقبل لقضية الصراع العقائدي هي غزة، والحقيقة العنيدة تؤكد أن الطمع والعدوان 

 واالستهداف ومجال التنافس بين األحزاب اإلسرائيلية هي أرض الضفة الغربية.
سرائيل صفحتها، ليفتحوا اليوم لقد اتضح ذلك بعد حسم موضوع القدس،  وبعد أن طوت أمريكا وا 

بوابة ضم منطقة األغوار، مجال األطماع، ومجال التنافس الحزبي، والسباق إلى قلب الناخب، 
من مساحة الضفة الغربية، وهي منطقة مغلقة لإلسرائيليين،  %30والسيما أن منطقة األغوار تمثل 

 اصر مشرد منبوذ.والفلسطيني فيها مقيم مثل الضيف، مح
منطقة األغوار ال تعني االستفادة االقتصادية، والتنمية الزراعية في إسرائيل، وال تعني خزان المياه، 
وال تعني الجغرافيا، والفصل القاطع بين الضفة الغربية واألردن، وال تعني توليد الطاقة ومشاريع 

غوار كل ما سبق، واألغوار عمق األكذوبة أخرى، وال تعني األهمية العسكرية للجيش اإلسرائيلي، األ
 بأرض آباء إسرائيل.

نتنياهو يقول للجمهور اإلسرائيلي، إذا تلقيت تفويضاا منكن، فهناك مكان واحد يمكننا تطبيق السيادة 
مليون دونم، من شمال البحر  1.6اإلسرائيلية عليه، إنها منطقة األغوار التي تمتد على مساحة 

 بمحاذاة الحدود األردنية.الميت وحتى طبريا، 
 فكيف نصد الهجمة على األغوار دون غزة؟ وكيف نحارب األطماع الصهيونية دون سالح المقاومة؟
بعضهم يقول: نتوّجه إلى األمم المتحدة، ونحمل جامعة الدول العربية مسؤوليتها، ولكن بعضهم 

لعمل باالتفاقيات الموقعة، يقول: نواجه المخطط اإلسرائيلي بسحب االعتراف بصسرائيل، ووقف ا
ووقف التعاون األمني الذي يكبل يد المقاومة، ونلتقي كتنظيمات فلسطينية وجماهير شعب على 
برنامج سياسي مقاوم لالحتالل، ورافض لمنهج الصمت واالنتظار، وال يتحقق ذلك إال باحتضان 

 ة.غزة، واالحتماء بحصونها، ورضاعة ثديها المعبأ بحليب العز والكرام
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وهي نقطة اللقاء على برنامج مقاومة االحتالل، وهي  الوطنية،غزة بمقاومتها هي عنوان الوحدة 
السياج الذي يحمي األرض، ويسهم في بناء اإلنسان الفلسطيني، ودون غزة ال مقاومة، وال كرامة 

ال يقوض وطنية، وقد دللت التجربة أن إسرائيل لم تزدهر، ولم تتطور إال بعد أن حققت األمن، و 
أركان الحياة االقتصادية والسياسية في إسرائيل إال انعدام األمن، وهنا تكمن أهمية غزة لمن يبحث 
 عن وطن، وهنا تكمن خطورة االتفاقيات التي تقدس التعاون األمني مع اإلسرائيليين، وذبحت الوطن.

 12/12/2019فلسطين أون الين، 
 

 .. ال سياسة وال أخالق"إسرائيل" .29
 د السعيد إدريسد. محم

عندما يفقد الحكم أخالقياته التي تتلخص بمجمل المبادئ والقيم والشعارات، يجرى الترويج لها 
كمحددات حاكمة لممارسة السلطة والحكم، فصن هذا الحكم يفقد شرعيته، أي يفقد مبررات بقائه في 

، في ظل ما يمكن «سرائيلياإل»السلطة واالستمرار في ممارستها، وهذا بالتحديد ما يواجه االحتالل 
اعتباره أزمة بنيوية ذات بعدين بارزين، أولهما: عجز الكيان عن تشكيل حكومة بعد فشل كل من 

على « أبيض -أزرق »بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني الحاكم وبيني جانتس زعيم حزب 
األولى في إبريل/نيسان، والثانية في التوالي في تشكيل الحكومة بعد دورتين انتخابيتين هذا العام، 

 سبتمبر/أيلول.
أما الُبعد الثاني فيتبلور في تلك االتهامات شديدة الخطورة التي تم توجيهها من أعلى سلطة قضائية 
في االحتالل ألعلى سلطة حكم فيه، أي لشخص نتنياهو، في قضايا فساد ورشوة وخيانة أمانة. ثم 

الشخص ومحاكمته ومحاسبته ومنعه من االستمرار في ممارسة  عجز مؤسسات الدولة عن عزل هذا
 السلطة.

)النائب العام( أفيخاي مندلبليت الذي أعلن قائمة االتهامات لنتنياهو أكد « اإلسرائيلي»المدعي العام 
، معتبراا أن «بعد دراسة معمقة لملفات التحقيق مع نتنياهو وعشرات الشهود»أن قراره اتخذ 

ومن هنا جاء تعليق جانتس غريم «. رة ولم يسبق أن عرفتها إسرائيل في الماضياالتهامات خطي»
يتصرف كقائد سياسي في دولة متحضرة »نتنياهو على هذه االتهامات بمطالبة نتنياهو بأن 

 «.ويستقيل، وال يتصرف كرئيس دولة متخلفة يتمسك بالحكم بالقوة
جانتس، ما يكشف زيف جوهر السياسة ما حدث بعد ذلك جاء على العكس تماماا من توقعات 

فالرجالن «. دولة ديمقراطية ومتحضرة»، وخاصة ادعاء أن هذا الكيان «إسرائيل»والحكم في 
والمعنيان أيضاا بفرض احترام القانون هما من تحايال  والحكم،المعنيان بالدفاع عن جدارة السياسة 



 
 
 
 

 

 22 ص             5109 العدد:             12/13/2019 جمعةلا التاريخ: 

                                    

بالتشكيك في نزاهة االتهامات الموجهة إليه  عليه وبالتحديد نتنياهو ومندلبليت. فقد بادر نتنياهو
كانت غير نزيهة وأن الهدف منها هو القضاء »، واعتبر أن التحقيقات «زائفة»ورفضها واعتبرها 

، هذا الرفض كان يعني تلقائياا أنه سيعمل جاهداا على إسقاطها، إما بمنع المحاكمة «عليه سياسياا 
ما بتجاوزها. أما المسار الثاني فهو  في حرب يستطيع من خاللها تحقيق إنجاز « إسرائيل»توريط وا 

أمني كبير بتسويقه جماهيرياا الستعادة شعبيته وفرض نفسه باعتباره الشخص الوحيد القادر على 
 «.إسرائيل»حماية أمن 

أما المدعى العام مندلبليت الذي وجه قائمة االتهامات إلى نتنياهو وأكد جدية ما استند إليه من قرائن 
ومن شهادات شهود وتحقيقات الشرطة، فقد كان عليه أن يسعى إلى عزل نتنياهو سياسياا جراء 

دولة ديمقراطية »تقاعسه عن مهمته وأداء واجبه، ووجه أسوأ لطمة لسمعة دولة تدعى أنها 
رغم اتهامات الفساد. « بصمكان رئيس الحكومة نتنياهو البقاء في منصبه»حيث أعلن أن « متحضرة
 «.ليس هناك في القانون ما يلزم رئيس الوزراء باالستقالة»ندلبليت في بيان رسمي وقال م

هل هذا يعني أن نتنياهو في مقدوره أن يفلت من الحساب وأن ينجح في فرض نفسه مجدداا رئيساا 
 للحكومة بعد االنتخابات المرجحة في مارس/ آذار المقبل؟

أخرى، أولها أن ينجح من ينافسون نتنياهو داخل  ربما، لكن األمر ليس مؤكداا في ظل احتماالت
الليكود في إسقاط زعامته وانتخاب رئيس جديد للحزب بدالا من نتنياهو، عندها سيتم حرمان نتنياهو 
من فرصة خوض االنتخابات المقبلة كرئيس لحزب الليكود، وبالتالي ضياع أمل أن يترأس الحكومة 

 فيها.الجديدة إذا فاز الليكود باألغلبية 
في حرب فاشلة وجاءت نتائجها « إسرائيل»االحتمال الثاني أن يتم إسقاط نتنياهو شعبياا إذا ورط 

عندها ستكون محاسبته شعبياا وليس فقط قضائية، كما أن تحرك « اإلسرائيلي»وخيمة على األمن 
ن أن يخلق يمك« إسرائيل»النخب السياسية المعارضة الستمرار بقاء نتنياهو على رأس الحكم في 

شخصية  67توجهاا شعبياا داعماا لخيار إسقاط نتنياهو، على غرار المبادرة األخيرة التي تقدمت بها 
من خلفيات أمنية وأكاديمية وأدبية يوم األحد الماضي بالتماس إلى المحكمة العليا )أعلى « إسرائيلية»

ت بالبت في مسألة منع رئيس الوزراء هيئة قضائية بالكيان( إللزام المستشار القضائي أفيخاي مندلبلي
الحركة من أجل »بنيامين نتنياهو من الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة. كما تقدمت 

)حركة مستقلة( قبل أسبوعين من هذه الخطوة بالتماس مشابه للمستشار « جودة الحكم في )إسرائيل(
)وهو غير مسبوق في تاريخ إسرائيل( يثير  الوضع الحالي»القضائي، لكن رد مندلبليت جاء فيه أن 

 «.أسئلة صعبة ومعقدة
 هل سيستجيب مندلبليت هذه المرة لطلب هذه الشخصيات أم سيتجاوزها؟
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سؤال تحسم إجابته إلى أي مدى أن سلطة الحكم في الكيان آخذة في التداعي األخالقي وتساقط 
 شرعيتها السياسية.

 13/12/2019، الخليج، الشارقة
 

سرائيل والتملق القاتلترام .30  ب وا 
 و ارشيدأسامة أب

ال يكّف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، عن التوّدد إلسرائيل ولوبيها في الواليات المتحدة، إال أن 
مساعيه تلك تثير مخاوف كبيرة في الدولة العبرية، وبين صفوف اليهود األميركيين، خشية أن تكون 

 11يعات ترامب في هذا السياق األمر التنفيذي الذي وقعه األربعاء )من باب التملق القاتل. جديد تقل
ديسمبر/ كانون األول(، وبموجبه يمكن لوزارة التعليم األميركية أن تمنع أي مساعدات أو هبات 

 فدرالية عن الجامعات األميركية التي تتقاعس عن مكافحة معاداة السامية. 
سامية بحد ذاتها، فهذا مرض عضال آخذ في االنتشار في طبعاا، ال مشكلة في التصّدي لمعاداة ال

الواليات المتحدة، مثل اإلسالموفوبيا والتمييز العرقي، ومعاداة األجانب عموماا. المشكلة هنا في 
التعريف الذي يستلهمه األمر التنفيذي محل النقاش، وفي غرضه الحقيقي. ويعتبر التعريف الجديد 

والتأييد الواسع في حرم الجامعات األميركية لحركة مقاطعتها وسحب المشاعر المعادية إلسرائيل 
االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، بسبب احتاللها لألراضي الفلسطينية، وهي الحركة 
المعروفة عالمياا، باسم "بي دي أس"، أنشطةا قد تدخل تحت بند معاداة السامية. وبالتالي، قد تكون 

ها الفيدرالي. إذاا، األمر التنفيذي األخير لترامب هو دعوة إلى كبت األنشطة الجامعات تخاطر بتمويل
المناصرة للقضية الفلسطينية في الجامعات األميركية، كما أنه تعدٍّ سافر على حرية التعبير، الذي 

 يضمنه التعديل الدستوري األول، عبر خلط بغيٍض بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل.
األخيرة من إدارة ترامب مجرد حلقة في سلسلة طويلة من السياسات والقرارات المحابية هذه الخطوة 

للتحالف اليميني المتطّرف الحاكم في الدولة العبرية، والجناح المتشدد في اللوبي الصهيوني في 
ميركية الواليات المتحدة. وكان ترامب قد اعترف من قبل بالقدس عاصمة إلسرائيل، ثمَّ نقل السفارة األ

إليها، وأغلق بعد ذلك مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات عن وكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( في محاولة إلرغامها على إعادة تعريف 

لسطينيين. وصوالا من هو الالجئ الفلسطيني، كما قطع المساعدات اإلنسانية واالقتصادية عن الف
إلى اعتراف إدارته بقرار إسرائيل ضم الجوالن السوري المحتل، والتراجع عن الموقف األميركي 
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السابق بأن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي، وهو ما يعتقد أنه 
 دا منطقة غور األردن.توطئة لتمكين إسرائيل من ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتحدي

وكما سبقت اإلشارة، تثير خطوات ترامب هذه توجسات كبيرة بين تيارات واسعة في الدولة العبرية، 
وكذلك بين اليهود األميركيين، وذلك على الرغم من التأييد المطلق الذي تجده من حكومة رئيس 

المتشدد في اللوبي الصهيوني في الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فضال عن التيار المركزي 
الواليات المتحدة. قلق بعضهم في إسرائيل وبين اليهود األميركيين من تملق ترامب هذا مبعثه ثالثة 
ن كان وهمياا،  أمور. األول أن ترامب، بسياساته تلك، يئد أي إمكانية لقيام سالم مع الفلسطينيين، وا 

يدفع إسرائيل إلى أن تتحول إلى دولة ثنائية القومية، على أساس حل الدولتين، وهو األمر الذي قد 
 أو دولة نظام فصل عنصري.

أما مبعث القلق الثاني، فمرّده لتحول إسرائيل إلى قضية حزبية في أميركا، وهو األمر الذي تلوح 
بوادره بقوة في السنوات األخيرة. على مدى عقود، تمتعت إسرائيل بوضعية فوق حزبية، بمعنى أنها 

تكن محل خالف بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي والجمهوري. إال أن سنوات إدارة باراك أوباما  لم
الثماني في الحكم، وصداماتها المتكّررة مع حكومة نتنياهو، عّززت عالقة هذا األخير والتيارات 

للسياسات  اليمينية في الدولة العبرية مع الجمهوريين. وفي الوقت نفسه، تنامى التيار الناقد
وهو ما دفع تيارات يهودية أميركية يمينية كثيرة إلى أحضان  اإلسرائيلية في الحزب الديمقراطي،

الحزب الجمهوري. ولم تكن هذه الديناميكيات غائبةا عن تفكير ترامب، بل إنه سعى إلى توظيفها، 
عبر الضرب على وتر مزاعم تصاعد معاداة السامية في الحزب الديمقراطي، وتساوق حكومة نتنياهو 

ألميركية المتشّددة مع تلك المزاعم، وهو ما ينذر بتوسيع الفجوة بين وبعض التيارات اليهودية ا
 الطرفين، بحيث تصبح إسرائيل فعال قضية حزبية في الواليات المتحدة.

يبقى المبعث الثالث، والذي يثير قلق يهود أميركيين كثيرين، تحديدا، من سياسات ترامب المنفلتة من 
ا إسرائيل ولوبيها في الواليات المتحدة؛ إذ يرى كثيرون عقال حسابات المنطق والواقع في دعمه

منهم، محقين، أن ترامب نفسه هو أحد أبرز مرّوجي معاداة السامية أميركياا. ولعل المفارقة هنا أن 
قرار ترامب التنفيذي أخيرا بخصوص مكافحة السامية في حرم الجامعات األميركية جاء بعد أربعة 

 7العداء لليهود. وكان ترامب قد ألقى خطاباا يوم السبت الماضي ) أيام من تصريحات له تعّزز
ديسمبر/ كانون األول( أمام مؤتمر المجلس اإلسرائيلي األميركي في فلوريدا، وهو منظمة صهيونية 
متشّددة، َحِفَل باستفزاز الصور النمطية المسيئة لليهود. من ذلك، مثالا، قوله: "كثيرون منكم يعملون 

لعقارات، ألنني أعرفكم جيداا. أنتم قتلة متوحشون ولستم أناساا طيبين أبداا. ولكنكم في مجال ا
مضطّرون للتصويت لي، ألنه ال خيار آخر أمامكم". لم تكن هذه المرة األولى التي يروج فيها ترامب 
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مقوالت معادية للسامية، ففي أغسطس/ آب الماضي اتهم يهودا أميركيين كثيرين يصوتون 
، دافع عن 2017اطيين بـ"الجهل وانعدام الوالء". وكان قبل ذلك، في أغسطس/ آب للديمقر 

المتظاهرين اليمينيين والنازيين في مدينة شارلوتسفيل في والية فرجينيا، والذين كان أحد شعاراتهم: 
 "لن يأخذ اليهود مكاننا".

م، عارضوا قرار ترامب لذلك كله، ال غرو أن يهودا أميركيين كثيرين، وخصوصاا اليساريين منه
التنفيذي الجديد، ذلك أن التيار اليميني األميركي العنصري الذي ساهم في حمل ترامب إلى الرئاسة، 
وانتعش في ظل إدارته، هو الخطر األكبر على اليهود في أميركا. هذا ما تعكسه حوادث االعتداء 

ات العرقية والدينية األميركية األخرى. الدموية ليس فقط على اليهود األميركيين، بل وعلى كل األقلي
وال يستبعد أن يعّزز قرار ترامب الذي يخلط بين معارضة السياسات اإلسرائيلية في الجامعات 
سرائيل، إذ إنه يجعل من الدولة  األميركية والعداء للسامية من حساسية العنصريين نحو اليهود وا 

انتهاك بغيض لحرية التعبير التي ينبغي أنها مقّدسة في  العبرية تابوها ال يقبل النقد وال المساءلة في
الواليات المتحدة. أيضاا، سياسة ترامب خطر على إسرائيل نفسها، ومن ثّم ال غرابة في أن تسمع 
أصواتا كثيرة وازنة في الدولة العبرية تحذر من تداعيات العالقة غير المألوفة بين ترامب ونتنياهو، 

االستراتيجية بين الدولتين في شخص طرفين زائلين، وتجعل من إسرائيل محل  إذ إنها تختزل العالقة
 خالف حزبي.

 13/12/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 الجيش: إسرائيل تفوت فرصة تسوية مع حماس بسبب االنتخابات .31
 عاموس هرئيل

لفرصة بعد شهر من جولة التصعيد األخيرة في قطاع غزة، يخشى الجيش اإلسرائيلي أن تضيع ا
التي نشأت لتسوية بعيدة المدى مع حماس. ففي األسابيع األخيرة الحظ الجيش إمكانية تسريع 
المحادثات غير المباشرة مع حماس، بشكل يمكن أن يؤدي إلى هدنة طويلة المدى. ولكن، لم يتحقق 

سياسي في االتصاالت حتى اآلن ما يكفي من التقدم، وفي هذه األثناء من شأن جدول األعمال ال
 أن يشوش على تحقيق التوافقات. –نحو انتخابات ثالثة في غضون أقل من سنة –الجديد 

تشرين الثاني، في عملية االغتيال اإلسرائيلية لمسؤول الجهاد  13لقد بدأ التصعيد األخير في 
واستمر التصعيد ليومين، وفي ”. الحزام األسود“اإلسالمي بهاء أبو العطا، والتي أطلقت حملة 

 35صاروخ نحو األراضي اإلسرائيلية. وقتل في القصف اإلسرائيلي  500أثنائهما أطلق نحو 
منهم من رجال الجهاد. واعتقد جهاز األمن، ال سيما الجيش اإلسرائيلي،  20فلسطينياا، أكثر من 
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ل ى بنشوء فرصة للوصول إلى تسوية، وذلك في ضوء تطورين: الضربة الشديدة التي تلقاها الجهاد، وا 
 جانبها قرار قيادة حماس في القطاع عدم المشاركة في المواجهة العسكرية.

لقد أزال قتل أبو العطا عن الطريق الرجل الذي وصف بأنه العائق األساس أمام التسوية والمسؤول 
في المئة عن الصواريخ التي أطلقت من القطاع في السنة األخيرة. وفسر قرار  90عن أكثر من 
سماعيل هنية حماس في إسرائ يل كتعبير عن رغبة شديدة من قيادة المنظمة برئاسة يحيى السنوار وا 

لتحقيق تسهيالت اقتصادية واضحة للقطاع. ووصف رجال االستخبارات اإلسرائيليون موقف حماس 
بأنه تغيير استراتيجي تعرض المنظمة في إطاره تغييراا عاجالا في الوضع االقتصادي والبنى التحتية 

طاع في رأس جدول أولوياتها، بما في ذلك على حساب المبدأ األيديولوجي الهام للمقاومة ضد في الق
 إسرائيل.

وعلى هذه الخلفية أوصى الجيش ومكتب منسق األعمال في المناطق بتسريع مساعي التسوية. 
برى في وأعربت هيئة األركان عن تأييدها لسلسلة تسهيالت في القطاع، بما فيها التخطيط لمشاريع ك

قامة منطقة صناعية في حاجز كارني وتوسيع عدد  مجال شبكات المياه والكهرباء والمجاري، وا 
تصاريح العمل لعمال من القطاع للعمل في البلدات اإلسرائيلية في غالف غزة. وتحفظ جهاز األمن 

الا لمحافل بشدة على التوصية األخيرة خوفاا من أن يشكل دخول آالف العمال مدخ” الشاباك“العام 
 اإلرهاب في القطاع لإلعداد لعمليات في إسرائيل.

وبالمقابل، أعرب وزير الدفاع نفتالي بينيت عن تأييده إلقرار التسهيالت للقطاع، إذا ما ضمن 
الهدوء. وأمل جهاز األمن في أن يسمح إقرار التسهيالت بهدوء واستقرار أكبر، وفي مرحلة الحقة 

 المدنيين اإلسرائيليين وجثماني الجنديين المحتجزين في القطاع.تستأنف االتصاالت إلعادة 
األسبوع الماضي أنه رغم الجولة األخرى من نار الصواريخ، يواصل الطرفان ” هآرتس“نشرت 

االتصاالت نحو تسوية طويلة. كما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حديث مع صحافيين رافقوه 
 ود اتصاالت لوقف نار طويل المدى.في زيارته إلى البرتغال وج

تحدث رئيس األركان افيف كوخافي مع رؤساء المجالس اإلقليمية في بلدات غالف غزة، وكرر في 
حديثه تأييده لمنح التسهيالت للقطاع، بما في ذلك تشغيل عمال فلسطينيين في الغالف، في إطار 

كان بعض التحسن الذي تحقق في التسوية. وعلى حد قول مشاركين في الحديث، عرض رئيس األر 
انخفاض في عدد إطالق الصواريخ، ومحاوالت حماس وقف إطالق النار، وتقليص –الوضع األمني 

 –حجم المظاهرات العنيفة على مقربة من الجدار ووقف إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة
 وأعرب عن رأيه بصمكانية تحقيق تقدم آخر.
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، أما عملياا فيبدو  أن زخم االتصاالت غير المباشرة في محاولة التسوية تباطأ بشكل واضح؛ أوالا
اصطدمت حماس بمصاعب إنفاذ موقفها من الداخل: الجهاد رد على اعتقال نشطائه ممن كانوا 
مشاركين في إطالق الصواريخ، من خالل إطالق مزيد من الصواريخ. وثانياا، ال تسارع إسرائيل إلى 

إلى األمام، وذلك على ما يبدو بسبب انتقال اهتمام القيادة السياسية لألزمة السياسية دفع التوافقات 
الداخلية العميقة. وقد يحتدم هذا أكثر قبيل االنتخابات، ألن نتنياهو وبينيت سيستصعبان العمل على 

تخابيتين خطوات يعتبرها اليمين تنازالت لحماس. ولم يأت النقد فقط من اليمين؛ ففي الحملتين االن
 نتنياهو على ما أبداه من ضعف أمام حماس.” أزرق أبيض“األخيرتين هاجم 

ن كان زعماؤها يحرصون على  وفي هذه األثناء تواصل حماس إطالق الرسائل في صالح التسوية، وا 
التشديد على أن هذا ليس وقفاا للنار لسنوات طويلة، بل مجرد تفاهمات للمدى القصير. مثال بارز 

هو إصرار المنظمة على مواصلة مشروع إقامة المستشفى الميداني األمريكي في شمال  على ذلك
القطاع. وذلك رغم النقد الشديد من جانب السلطة التي تدعي بأن حماس تخدم بذلك مؤامرة تجسس 

 أمريكية تحت غطاء مشروع إنساني. –إسرائيلية 
ون انتخابات أخرى على األبواب، إلى يخشى الجيش أن يؤدي تأجيل التوافقات، وال سيما حين تك

تفويت الفرصة للتسوية، والتي يصفونها بأنها فرصة لمرة واحدة. في الخلفية ثمة انشغال المكثف من 
جانب جهاز األمن في صراعه ضد التموضع العسكري إليران في سوريا. هذه المسألة ال تزال على 

ي أي بوادر تدل على أنها تتخلى عن خطواتها في رأس سلم أولويات الجيش اإلسرائيلي. إيران ال تبد
سوريا وتهريب السالح لحزب هللا في لبنان، ولهذا فمن المعقول أن يستمر االحتكاك العسكري معها 
في الجبهة الشمالية في األشهر المقبلة. هذه جبهة يعتبرها الجيش اإلسرائيلي حرجة وأكثر خطورة 

لى حد قول الجيش، إمكانية لتهدئة الساحة لزمن طويل مقارنة بما يجري في غزة، حيث هناك ع
 نسبياا.

 12/12/2019هآرتس 

 13/12/2019العربي، لندن،  القدس
 

 الجيش اإلسرائيلي لن يسمح لبينيت بااللتفاف عليه .32
 تسفي برئيل
في الجيش وفي المؤسسة األمنية غاضبون جداا على نفتالي بينيت. فالرجل يصّرح أكثر من الالزم، 

، ويبشر بتوسيع البناء في «حماس»اهى بقتل إيرانيين، ويعلن تغيير قواعد اللعبة في مواجهة ويتب
الخليل. هو ال يطاق حقاا، بل هو خطر. خطر إلى درجة أن مسؤولين كبارا في الجيش والمؤسسة 
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)يانيف كوفوفيتس « تصريحات الوزير العلنية»األمنية خصصوا اجتماعاا كامالا للبحث في 
محاولة »(. في رأيهم، هذه التصريحات ال تمس فقط بأمن إسرائيل، بل هي، 9/12، «هآرتس»

 «.للتقليل من قيمة العمل األمني لمسؤولين سابقين كبار، مثل رئيس األركان السابق غادي أيزنكوت
لكن لماذا صّب الجيش غضبه، تحديداا على تصريحات بينيت وليس على تعهد بنيامين نتنياهو 

ردن؟ يبدو أنهم في الجيش يعلمون َمن هو الممنوع المس به. قادة الجيش اإلسرائيلي بضم غور األ
ال يحبون االلتفاف على حساب الجيش، وبالتأكيد ليس من قبل سياسي برتبة نقيب دخل للتو إلى 
وزارة الدفاع ولم يسخن الكرسي تحته بعد. لو على األقل كان المقصود رئيس الحكومة، بطل محاربة 

« الموساد»الذي كشف أسرار إيران علناا، وبذلك أضر بمنظومة جمع المعلومات في  -اب اإلره
 لكان من الممكن أاّل ينبسوا ببنت شفة، وينتقلوا إلى جدول األعمال. -واالستخبارات 

بينيت ُيغضب الجيش؟ وماذا بشأن رفيف دروكر الذي كشف قضية الغواصات والفساد العسكري 
أو كرميال منشيه وكشفها أعمال الغش المستمرة منذ سنوات التي اخترعت أشباح  العميق الذي رافقها،

جنود حريديم )المقصود التضخيمات في أعداد الجنود الحريديم الذي يؤدون الخدمة العسكرية(، هل 
يتذكر أحد ما كشفه كوفوفيتس عن الفشل االستخباراتي الذي أدى إلى مقتل تسعة من أفراد عائلة 

غزة جّراء قصف سالح الجو اإلسرائيلي، ألن شخصاا ما نسي أن يحّدث الحساب الجاري واحدة في 
(؟ إذاا، األكاذيب والفساد ال يؤذيان األمن. ولكن أن يحاول وزير 17/11، «هآرتس)»لبنك األهداف 

 الدفاع وضع قواعد جديدة! إلى هنا كفى.
اللواء في االحتياط يتسحاق بريك مفوض تحديداا قبل عام، في نقاش في لجنة مراقبة الدولة، أطلق 
 الشكاوى للجنود، المنتهية واليته، دعوة مدوية إلى اليقظة:

هناك نقص في الشفافية وتقارير مضللة للمجلس الوزاري المصغر. ما يعرضونه يبدو رائعاا، لكنني »
لونه لي، لكن في أقوم بتحقيقات وكل شيء يبدو مختلفاا... لدي ثالثة قادة برتبة لواء أنقل ما يقو 

لجنة الخارجية واألمن يقولون العكس. لدي نقباء يقولون إن ليس لديهم قوة بشرية لتنفيذ المهمات. 
وصف بريك هذا «. لدينا أشخاص ممتازون وكثيرون ال يقولون الحقيقة، هم يخشون التهجم عليهم

أكبر مما جرى في حرب  متجذرة في الجيش اإلسرائيلي، يمكن أن تجر علينا كارثة« ثقافة كذب«كـ
(. الجيش اإلسرائيلي، فوراا رص صفوفه، وشن حرباا 1973يوم الغفران )حرب تشرين األول/أكتوبر 

 ضد اللواء الخائن.
وما الذي ال نعرفه بعد أيضاا عن الجيش اإلسرائيلي؟ هل مليارات الشواكل التي يحولونها إلى 

ا؟ هل الجيش مستعد بصورة أفضل لخوض حرب المؤسسة األمنية دون نقاش حقيقي، تزيد من أمنن
(؟ هل من الممكن أن 2006مقارنة بما جرى في حرب لبنان الثانية )حرب تموز « حزب هللا»ضد 
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نكون متأكدين وواثقين من أن دروس العملية التنفيذية الخاصة في غزة التي ُقتل فيها المقدم م. 
 بنيران قواته قد تم استيعابها، ولن تتكرر؟

عونا ال نشوش عقلنا وال نتدخل. الجيش مستعد لمواجهة كل سيناريو. هو يحقق، يتعلم، يتأكد لكن د
وينفذ. لذا، عندما يبدأ ُمنّجد بالقول للجيش ما ستكون عليه قواعد اللعبة، وعندما يرفض اللعب 

مجبرون بحسب قواعد اللعبة في الجيش مثلما فعل وزير الدفاع السابق المطيع أفيغدور ليبرمان، هم 
الشخص الناضج »على لجمه. ألن الجيش اإلسرائيلي، الذي يتمتع رئيس أركانه حالياا بلقب 

ذا ما قرر وزير الدفاع التدخل، فصنه ربما ُيستدعى إلى جلسة «المسؤول ، هو في عمق الصورة، وا 
 استماع، ثم يوضع في مكانه. الديمقراطية عمل مستحب، لكن لدى الجيش دولة ليديرها.

 «تسهآر »
 12/12/2019، األيام، رام هللا
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 13/12/2019، القدس ،القدس

 
 

 
 


