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 الحروبألف جندي معاق بسبب  57للجيش اإلسرائيلي: أكثر من  تقرير .1
نر م  المعاقن  في صفوفه، الذي نتلقو  كشف تقرنر أصدره جنش االحتالل ع  عدد كب غزة:

العالج في قسم التأهنل، وذلك خالل تكرنم أقنم لهؤالء المصابن ، الذن  سقطوا خالل الحروب التي 
 شيتها إسرائنل ضد العدند م  الدول العربنة.

وحسب تقارنر إسرائنلنة، فقد يقلت ع  وزارة الجنش إحصائنة بعدد الجيود المعاقن ، والمصابن  
 بالجنش، الذن  أصنبوا خالل الحروب، وما زالوا نتلقو  خدمات في مراكز التأهنل.

وذكرت هنئة البث اإلسرائنلنة أ  وزارة الجنش لدنها حالنا سبعة وخمسو  ألفا ومئتا  وسبعة وسبعو  
 معاًقا، أصنبوا خالل الحروب التي شيتها إسرائنل ضد العدند م  الدول العربنة.

 817جيدنًا نعايو  م  حالة إعاقة كاملة، وم  بن  العدد الكلي  590لمصابن  وم  بن  هؤالء ا
م  هؤالء  5,000، وحوالي 2014مصابًا في الحرب األخنرة التي شيتها إسرائنل ضد غزة صنف العام 

م  الجيود الذن   588الجيود المعاقن  تم االعتراف بهم كمرضى نعايو  م  الصدمة اليفسنة، بنيهم 
 .2014في عدوا  شاركوا 

 15/12/2019القدس العربي، لندن، 
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 كاتب إسرائيلي: أجهزة األمن أوصت بعدم خنق سلطة رام هللا ماليا   .2
قال كاتب نمنيي إسرائنلي، إ  "السلطة الفلسطنينة برئاسة محمود : عديا  أبو عامر -21عربي

لكيهم اختاروا مقاطعة  عباس تفرض مقاطعة على إسرائنل، رغم أيها مرتبطة بيا بكل القطاعات،
ميتجاتيا، أليهم نعلمو  أ  إسرائنل ل  تفرض علنهم عقوبات اقتصادنة تكو  بميزلة ضربة قاضنة، 
وبدأ ذلك بمقاطعة البضائع المصيعة بمستوطيات الضفة الغربنة، حن  بينت مدنية روابي الفاشلة 

 المستوطيات". اقتصادنا، وأعليوا عدم شراء ميتجات وبضائع نتم تصينعها في تلك
" أ  "قايو  المقاطعة الذي 21وأضاف آرننه إلداد في مقاله بصحنفة معارنف، وترجمته "عربي

م  المس باألشخاص الذن  نفرضو  هذه  اإلسرائنلنة، نمك  الحكومة 2011شاركت بإقراره في 
 طعتهم".المقاطعة، لك  إسرائنل لم تفعل شنئا، وبذلك فإ  الفلسطنينن  نواصلو  التقدم بمقا

وأكد أ  "السلطة الفلسطنينة أعليت مؤخرا للتجار داخل أراضنها بحظر استنراد العجول اإلسرائنلنة، 
ملنو  شنكل سيونا م  العجول، مع أ  هذه المقاطعة تتياقض مع  700مع أيها تستورد ما قنمته 

حن  أ  المتضررن  اتفاقنة بارنس االقتصادنة، التي كايت جزءا م  اتفاقنة أوسلو السناسنة، في 
اإلسرائنلنن  م  هذه المقاطعة الفلسطنينة هم صغار المصدرن  اإلسرائنلنن ، السنما المقنمن  في 

 الكنبوتسات االستنطاينة".
وأوضح أ  "أبو ماز  اختار أ  نواجه إسرائنل في كل جبهة نرى فنها يقطة ضعف إسرائنلنة، رغم 

تقف خلف قرار وقف استنراد العجول اإلسرائنلنة،  أ  هياك شبهات بوجود قضنة فساد فلسطنينة
ورغبتهم في السنطرة على سوق العجول، ورغم أ  الفلسطنينن  ال نرندو  االيفكاك االقتصادي 
اليهائي عيا، لك  السلطة الفلسطنينة تستورد العجول الجدندة م  البرتغال وهيغارنا، ومستوطيي 

 الضفة الغربنة ندفعو  نثم  ذلك".
لى أ  "إسرائنل وافقت على تسلنم السلطة الفلسطنينة أموال المقاصة الشهرنة بملناري شنكل، وأشار إ

رغم أيها تواصل ميح عائالت الشهداء واألسرى مستحقاتهم المالنة، وقد خضع بينامن  يتيناهو عشنة 
 ايتخابات الجولة األولى في ينسا / أبرنل للضغوط م  أجل المحافظة على أبو ماز ".

م  الصادرات الفلسطنينة موجهة إلسرائنل، وفي لحظة ما استطعيا أ   %90ف: "أكنثر م  وأضا
 يمارس ضغوطا اقتصادنة على السلطة الفلسطنينة، لك  خضوعيا لها بدا أكنثر سهولة".

وأكد أ  "هذا التراجع في الموقف اإلسرائنلي في إعادة أموال الضرائب للسلطة الفلسطنينة، كا  
ألم  اإلسرائنلنة، السنما مكتب ميسق شؤو  المياطق بوزارة الحرب، واإلدارة المدينة، بتوصنة أجهزة ا

 ر الحرب، وخاصة رئنس الحكومة".نووز 
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وختم بالقول بأ  "االيشغال اإلسرائنلي بملف االيتخابات، جعل إسرائنل تقدم تيازالت للسلطة 
 القتصادنة".الفلسطنينة، بما في ذلك الخضوع أمامها في موضوع المقاطعة ا

 15/12/2109، "21موقع "عربي 
 

 السلطة الفلسطينية تدعو للضغط على االحتالل لتمكين إجراء االنتخابات .3
؛ لتمكن  السلطة «إسرائنل»دعت الحكومة الفلسطنينة دول االتحاد األوروبي للضغط على 

نما أعليت حركة حماس الفلسطنينة م  تيظنم االيتخابات العامة أنضًا في القدس الشرقنة المحتلة، ف
 تشكنل لجية تحضنرنة للمشاركة في االيتخابات.

وخالل لقائه مع وفد أوروبي، في رام هللا، دعا رئنس الوزراء الفلسطنيي محمد اشتنة، دول االتحاد 
األوروبي لالستعداد للمساهمة في المراقبة، واإلشراف على عملنة االيتخاب، مؤكدًا التجارب المشرقة 

ابات التشرنعنة والرئاسنة الماضنة، وفي ايتخابات المجالس المحلنة ومجالس الطلبة في االيتخ
 التجارنة.والغرف 

هياك إرادة سناسنة نثابتة لدى القنادة الفلسطنينة برئاسة الرئنس محمود عباس إلجراء »وقال اشتنة: 
لفلسطنيي كايت االيتخابات، والتغلب على أي تحدنات نفرضها أي طرف؛ أل  دنمقراطنة الشعب ا

 «.ضحنة لاليقسام، وااليتخابات هي مخرجيا وبوابتيا لحمانة قضنتيا ووحدة شعبيا
 16/12/2019الخليج، الشارقة، 

 
 مرسوم االنتخابات الفلسطينية معلق على مشاركة القدستقرير:  .4

ى إجراء بعد حسم موافقة طرَفي االيقسام الفلسطنيي، "فتح" و"حماس"، عل: رام هللا ــ يائلة خلنل
االيتخابات التشرنعنة والرئاسنة م  دو  أي عراقنل، بقنت مشاركة القدس المحتلة في االيتخابات 
العائق الوحند، حسب تصرنحات القنادة الفلسطنينة، وتم ربطها على ما نبدو بشكل غنر معل  

 بإصدار المرسوم الرئاسي لتحدند موعد االيتخابات.
مرسوم الرئاسي لتحدند موعد االيتخابات ل  نحصل إال بعد وترى أوساط سناسنة أ  إصدار ال

حصول السلطة الفلسطنينة على موافقة م  االحتالل اإلسرائنلي على إجراء االيتخابات في القدس 
 الشرقنة، علمًا أيها قدمت طلبًا رسمنًا لالحتالل لتمكن  المقدسنن  م  التصونت.

ر، واصل أبو نوسف، في حدنٍث لـ"العربي الجدند"، على وشّدد عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرن
أيه ال نمك  أ  يقبل باستنثياء القدس م  االيتخابات، ولم نحدث أي كالم ع  أي سنيارنوهات في 
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حال رفضت إسرائنل إجراءها في القدس. وحول موعد إصدار المرسوم الرئاسي، قال: "نعود األمر 
 لعباس".

صري، في حدنٍث لـ"العربي الجدند"، أ  السبب المعل  لتأخر صدور بدوره، نرى الكاتب هايي الم
مرسوم الرئنس لتحدند موعد االيتخابات، هو ايتظار رد االحتالل حول القدس، لك  السبب غنر 
المعل  نكم  في وجود تبان  داخل حركة "فتح" حول جاهزنتها لاليتخابات، فهياك م  نؤكد 

اًل ع  بروز مخاوف م  تشظي الحركة عبر وجود قوائم تتبع جهوزنتها، وهياك م  نيفي ذلك، فض
للقنادي الفتحاوي، عضو اللجية المركزنة للحركة، المعتقل مروا  البرغونثي، وقوائم أخرى مدعومة 

 م  القنادي المفصول م  "فتح" محمد دحال .
المقبل، كي ال  ونقول المصري: "هياك حدنث داخل الكوالنس بإجراء االيتخابات في شهر نولنو/تموز

تتزام  االيتخابات مع شهر رمضا  وامتحايات النثايونة العامة، لك  السبب الحقنقي لهذا التوقنت إ  
صح، هو ايتظار ايتخابات الكينست المقررة في مارس/آذار المقبل التي تعطي مهلة نثالنثة أشهر 

سبتمبر  17إبرنل/ينسا  و 9لتشكنل حكومة إسرائنلنة جدندة، بعد فشل تشكنل حكومة في ايتخابات 
 الماضنن ".

م  جهته، نقول الكاتب جهاد حرب، في حدنٍث لـ"العربي الجدند"، إ  "السلطة الفلسطنينة تطلب م  
االحتالل مشاركة القدس في االيتخابات العامة الفلسطنينة، استيادًا إلى البرتوكول الموقع بن  

د هذا البروتوكول عدد الياخبن  في القدس بيحو . وحدّ 1995الطرفن  الفلسطنيي واإلسرائنلي عام 
ونيّوه إلى أيه "رغم أ  البروتوكول  خمسة آالف مقدسي، بغض اليظر ع  اليمو الطبنعي للسكا ".

الموّقع حول ايتخاب المقدسنن  نبدو رمزنًا، لك  الفلسطنينن  نتمسكو  به، لعدم إلغاء قضنة القدس 
خراجها م  المشهد السناسي الفلسط نيي، كما ترغب إسرائنل والوالنات المتحدة". ونشرح حرب أيه وا 

"في المقابل نيظر االحتالل للبروتوكول، خصوصًا في أوقات االيتخابات التي شارك فنها 
المقدسنو ، على أيه نسمح بايتخاب سكا  موجودن  في القدس التي تسنطر علنها إسرائنل بالقوة، 

أي جالنة أجيبنة، الذن  نيتخبو  في مكاتب البرند الموجودة في ونتم التعامل معهم منثل التعامل مع 
 القدس المحتلة بموافقة إسرائنلنة وعلى يفقة السلطة الفلسطنينة".

 16/12/2019، لندن، العربي الجديد
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": تمديد والية "األونروا" رد دولي طبيعي على المؤامرة األمريكية اإلسرائيلية الفلسطينية "الخارجية .5
 عليها

اعتبرت وزارة الخارجنة والمغتربن  أ  تمدند والنة "األويروا" رد دولي طبنعي على المؤامرة : ام هللار 
األمرنكنة اإلسرائنلنة علنها. وشددت الوزارة في بنا  صادر عيها النوم األحد، على أ  سناسة 

م التفاف غالبنة دول ورغم قوتها وتأنثنرها على بعض الدول، فشلت أما اإلسرائنلنةاالبتزاز األمرنكنة 
العالم وتمسكها بالقايو  الدولي والشرعنة الدولنة وقراراتها، وبالرغم م  أ  المعركة مرتبطة أساسًا 

األمرنكنة فرض  اإلدارةبتجدند عمل وكالة األويروا إال أيها عكست معركة أكبر ارتبطت بمحاوالت 
، وامتدادًا لمعارك أخرى األويروام  معركة  والميحازة على المجتمع الدولي ايطالقا األحادنةرؤنتها 

 خرى ومصالحها.أعدندة سوف تصنب دواًل 
الدولي نمنثل استفتاء أممنًا على تمسك المجتمع الدولي بحقوق الالجئن   اإلجماعوقالت إ  "هذا 

 ."194الفلسطنينن  وفقًا لقرارات الشرعنة الدولنة وفي مقدمتها القرار 
االلتفاف الدولي حول األويروا نؤكد على فشل المحاوالت األمرنكنة  وشددت "الخارجنة" على أ 

اإلسرائنلنة لتشونهها والتشكنك في مصداقنتها والضغط على الدول لوقف تمونل عملناتها، ونعكس 
في ذات الوقت قياعة غالبنة دول العالم بالدور اإليسايي الذي تقوم به الوكالة ميذ يشأتها خاصة في 

أ  تجدند والنة األويروا لنثالث سيوات قادمة نوفر الفرصة  إلىالراهية، الفتة  الظروف الصعبة
 للقائمن  على أعمال الوكالة للتركنز على حشد األموال الالزمة للقنام بمهامها ومسؤولناتها.

 15/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خابات الفلسطينيةحماس تشكل لجنة تحضيرية للمشاركة في االنت .6

غزة: أعل  مسؤول في حركة حماس، السبت، أ  الحركة ايتهت م  تشكنل لجية تحضنرنة للمشاركة 
 في االيتخابات العامة الفلسطنينة.

 32وقال القنادي في حماس أسامة المزنيي، خالل احتفال مركزي عقدته الحركة بذكرى ايطالقتها 
 ى ضرورة لم الشمل الفلسطنيي وا عادة اللحمة الداخلنة.وسط مدنية غزة، إ  حركة حماس حرنصة عل

جاهزو  لالحتكام للشارع الفلسطنيي م  خالل ايتخابات شاملة، ويح  في حماس “وأضاف المزنيي: 
 ”.ايتهنيا م  تشكنل اللجية التحضنرنة لاليتخابات وسيخوضها م  أجل شعبيا

معادالت جدندة إ  لم نيتِه الحصار  ل  تتردد في فرض“م  جهة أخرى، هدد المزنيي بأ  حماس 
 .2007المفروض ميذ ميتصف عام ” اإلسرائنلي الظالم ع  قطاع غزة
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على الرغم م  استمرار الحصار وتكالب األعداء إال أ  حماس لم تتراجع ع  مبادئها، “وقال إيه 
وأضاف:  .”وصمود الحركة في وجه الحروب والعدوا  ساهم في فشل محاوالت إيهاء خنار المقاومة

حقوقيا ال نمك  أ  تخضع للمساومات وال للمجامالت وستسقط كل المؤامرات، وعلى المجتمع “
 ”.الدولي والدول العربنة التحرك الفعلي إليهاء حصار غزة

 15/12/2019القدس العربي، لندن، 
 

 : الوحدة الوطنية على أساس الشراكة هي الضامن لقضيتناأبو مرزوق .7
تب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" موسى أبو مرزوق إ  الوحدة غزة: عدَّ عضو المك

الوطينة على أساس الشراكة هي الضام  الوحند لقضنتيا الفلسطنينة، خاصة في ظل التحدنات 
الجسنمة التي يمّر بها. وقال أبو مرزوق في تصرنحات صحفنة في ذكرى ايطالقة حركة حماس 

خابات جدندة قد تكو  أماًل جدنًدا في هذا المضمار". وأكد أبو مرزوق : "يح  على أبواب ايت32الـ
األحد، على ضرورة إشراك جمنع مكّويات الشعب الفلسطنيي في الداخل والخارج على طرنق التحرنر 

 والعودة، مشنًرا إلى أ  ايتخابات المجلس الوطيي في الخارج أمر ال بّد ميه.
 15/12/2019، فلسطين أون الين

 
 : على عباس الدعوة الجتماع األمناء العامين للفصائل"شعبيةال" .8

غزة/ أدهم الشرنف: قال القنادي في الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  عمر شحادة، إيه نجب -رام هللا
على رئنس السلطة محمود عباس، الدعوة لحوار شامل نشارك فنه األمياء العامو  للفصائل الوطينة، 

. 1993غادرة اتفاق )أوسلو(؛ الموقع بن  ميظمة التحرنر و)إسرائنل( عام لوضع األسس الكفنلة لم
وأكد شحادة لموقع "فلسطن  أو  الن "، أ  هذا االجتماع في حال عقده؛ فإيه نيسجم تماًما مع 
االتفاقنات الموقعة بن  الفصائل برعانة مصرنة، كما أكد أهمنة أ  نضع االجتماع "أسًسا كفنلة لعقد 

 طينة دنمقراطنة يزنهة حرة شفافة مضموية اليتائج". ايتخابات و 
يما نجب أ  تكو  ضم  ميظومة  وأضاف: "االيتخابات نجب أال نكو  اليظر إلنها ايتقائًنا، وا 
دنمقراطنة شاملة في المجتمع، تطال كل المؤسسات السناسنة االجتماعنة". ورأى القنادي في 

افها؛ نجب أ  ترتبط بشرطن  أساسنن ، األول: ضما  الشعبنة، أ  االيتخابات وم  أجل تحقنق أهد
يجاحها وحرنتها ويزاهتها عبر التوافق المنثبت ما بن  مكويات الشعب الفلسطنيي السناسنة 
واالجتماعنة إليجاحها؛ وهذا نتطلب لقاء وحوار وطيي شامل تشارك فنه القوى، ونيتهي بتوفنر الحد 

والمؤسساتي بن  غزة والضفة المحتلة، بما نمك  م  إشراف األديى م  االلتئام السناسي والجغرافي 
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موحد على االيتخابات، لضما  يتائجها. والنثايي، وفق شحادة، أ  تكو  االيتخابات المقبلة جزًءا م  
ايتخابات أشمل تتعلق بالمجلس الوطيي، وهذا نلزم عقد اجتماعات للجية التحضنرنة للمجلس 

لطة، بدعوة األمياء العامن  للفصائل لالجتماع للتباحث والتشاور، الوطيي. وطالب شحادة؛ رئنس الس
قبل توجه الرئنس إلصدار المرسوم الرئاسي الذي م  المقرر أ  نحدد موعد إجراء االيتخابات، 

 باعتبار أ  ذلك جزء م  عملنة إيهاء االيقسام واليهوض الوطيي في مواجهة مخططات االحتالل.
 15/12/2019، فلسطين أون الين

 
 تضغط على عباس من أجل إصدار مرسوم االنتخابات "حماس"الشرق األوسط": " .9

جاهزة لالحتكام »لتأسنسها، بأيها  32أمس في الذكرى الـ« حماس»قالت حركة : كفاح زبو -رام هللا
، في سبنل «ايتخابات شاملة ودورنة تشرنعنة ورئاسنة ومجلس وطيي»م  خالل « للشارع الفلسطنيي

يهاء حالة االيقسام. ومارست حماس الكنثنر م  الضغط اإلعالمي خالل األنام تحقنق الم صالحة وا 
القلنلة الماضنة على الرئنس الفلسطنيي محمود عباس م  أجل إصدار مرسوم االيتخابات بعد يحو 

 أسبوعن  م  تسلمه رد الحركة المكتوب على دعوته إلجراء االيتخابات.
لاليتخابات جاء في وقت دعت فنه الحركة عباس إلصدار مرسوم وا عال  حماس جاهزنتها الكاملة 

حسام بدرا ، إ  حركته تعاملت « حماس»رئاسي إلجرائها. وقال عضو المكتب السناسي لحركة 
بإنجابنة كاملة مع دعوة عباس لاليتخابات. وأضاف بدرا  في تصرنح له بنثته فضائنة األقصى 

ي حول االيتخابات، يتساءل اآل : أن  المرسوم؟ ويأمل أ  بعد إرسال رديا اإلنجاب»التابعة لحماس 
وأكد بدرا  أ  حركته في ردها على عباس وم  باب المروية وافقت على «. يرى جوابًا قرنبًا ومباشرا

 إجراء االيتخابات التشرنعنة، نثم الرئاسنة، نثم المجلس الوطيي.
خاية إحراجه. وقبل أنام قلنلة رفض والضغط اإلعالمي على عباس لنس جدندًا ونبدو أيه نصب في 

خلنل الحنة يائب رئنس حركة حماس في قطاع غزة ما وصفه بالتلكؤ غنر المفهوم في إصدار 
 عباس مرسوم االيتخابات. 

وتقول السلطة بأيها جاهزة لاليتخابات لكيها تيتظر ردًا م  إسرائنل حول إجرائها في القدس. وقال 
ابات بدو  أ  نشارك فنها أهل القدس. وخاطبت السلطة إسرائنل عباس بأيه ل  نجري هذه االيتخ

ودواًل أخرى واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة م  أجل إجراء االيتخابات في القدس. لك  حماس 
 ذهبت بعندًا أمس باتهام السلطة بمحاولة اجتنثانثها م  الضفة.

السناسنة المسعورة التي تشيها أجهزة إ  حملة االعتقاالت »وقال الياطق باسم الحركة حازم قاسم 
أم  السلطة في الضفة الغربنة ضد يشطاء الحركة، نؤكد عقلنة اإلقصاء التي تحكم تصرفات قنادة 
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أ  هذه االعتقاالت استمرار لوهم السلطة بأ  »واعتبر المتحدث باسم الحركة  «.السلطة في الضفة
 «. بإمكايها اجتنثاث وجود حماس في الضفة

 15/12/2019وسط، لندن، الشرق األ 
 

 ضابط إسرائيلي: حماس ليست متشجعة إلبرام تهدئة بعيدة المدى .10
قال ضابط إسرائنلي سابق بجهاز االستخبارات العسكرنة "أما "، إ  : عديا  أبو عامر -21عربي

"حماس في حالة ايتظار لما قد تسفر عيه التطورات السناسنة والحزبنة في إسرائنل، ولذلك فقد 
المقترحات التي عرضت علنها في القاهرة للتوصل إلى تهدئة طونلة األمد مع إسرائنل في  رفضت

 هذه المرحلة".
وأكد أيه "إلى أ  تشكل حكومة إسرائنلنة جدندة، فم  المتوقع أ  تواصل مصر واألمم المتحدة 

 جهودهما لميح التفاهمات القائمة مزندا م  االستقرار والنثبات في قطاع غزة".
" أ  "حماس ل  21ف نويي ب  مياحنم في مقاله على موقع "ينوز و " اإلخباري، ترجمته "عربيوأضا

توافق على أي اتفاق تهدئة مع إسرائنل م  شأيه أ  نحد م  حرنة عمل الحركة، وهكذا نبدو أ  
 حماس لنست في عجلة م  أمرها للتوصل إلى هذا االتفاق طونل األجل مع إسرائنل".

، الخبنر اإلسرائنلي في الشؤو  العربنة، أيه "م  الواضح أ  قنادة حركة حماس وأكد ب  مياحنم
تفضل في هذه المرحلة االيتظار إلى حن  اتضاح صورة مآالت المشهد السناسي والحزبي في 
إسرائنل بعد االيتخابات المقبلة، قبل اتخاذ القرار االستراتنجي الخاصة باتفاق التهدئة طونل األجل، 

 ند ايتظار إعال  يتائج االيتخابات اإلسرائنلنة".أليها تر 
أبنض  -وزعم ب  مياحنم، خبنر الشؤو  الفلسطنينة، أ  "حماس لدنها خشنة م  صعود حزب أزرق

للسلطة في إسرائنل، أل  األمر في هذه الحالة قد نأخذ أبعادا سنئة على صعند وضع الحركة في 
  ع  عملنة عسكرنة واسعة في القطاع، واستئصال القطاع، فرؤساء الحزب م  الجيراالت نتحدنثو 

 البينة التحتنة لحماس، ولنس ع  تهدئة طونلة األجل هياك".
وأوضح أ  "حماس ل  توافق على يزع سالحها تحت أي ظرف، مع أ  اتفاق وقف إطالق اليار 

مطلوب م  بعند المدى قد نعيي ضمينا السماح للحركة بمواصلة تعاظمها العسكري التسلحي، لك  ال
إسرائنل قبل الذهاب ألي اتفاق بعند المدى، أ  تفكك البينة العسكرنة التسلحنة لحماس في القطاع، 

 وهو ما م  شأيه تنثبنت تهدئة بعندة المدى في فترة الحقة، مصحوبة بمشارنع اقتصادنة".
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صة تجاهل وختم بالقول إ  "اإلعال  ع  ايتخابات إسرائنلنة في آذار/ مارس، قد نميح حماس فر 
الضغوط المصرنة بالتوصل إلى تهدئة بعندة المدى، فحماس هي حماس ل  تتغنر، ول  تتراجع ع  

 تطلعاتها بالقضاء على إسرائنل".
 15/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 على حماس"المؤسس اليازوري": االحتالل فشل في القضاء  .11

نة: إ  االحتالل اإلسرائنلي فشل كنثنرًا قال إبراهنم النازوري، أحد مؤسسي حركة حماس النثماي: غزة
وأكد  عامًا، وجياحها العسكري كتائب القسام. 32في القضاء على الحركة ميذ ايطالقها قبل 

النازوري، في حدنث خاص لـ"المركز الفلسطنيي لإلعالم"، أ  الحركة وجياحها العسكري مستمرة في 
 ًا على تأسنسها بـ"الشجرة القونة المنثمرة".عام 32يهجها حتى تحرنر فلسطن ، واصفًا حركته بعد 

عامًا كـ"الشجرة القونة المنثمرة الممتدة جذورها في األرض،  32وأضاف: "حركة حماس أصبحت بعد 
متعددة األغصا  والنثمار"، مشنرًا إلى أ  هذه الحركة تمتلك م  القوة ما نمّكيها م  لتحرنر األقصى 

رى في سجو  االحتالل بالحرنة؛ وقرنبًا ستتم عملنة صفقة وأردف بالقول: "أبّشر األس واألسرى.
"، عبر ما تمتلكه كتائب القسام م  صند نثمن  )..( 2تبادل أسرى جيود االحتالل بـ"وفاء األحرار

 فقلناًل م  الصبر ونأتي الفرج".
نخ م، أّسس حركة حماس رفقة قادة حركة حماس: الش1940والنازوري م  موالند قرنة بنت دراس عام 

أحمد ناسن ، وعبد العزنز الريتنسي، ومحمد حس  شمعة، وعبد الفتاح دخا ، وصالح شحادة، 
 وعنسى اليشار.

 15/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس ستبقى شريك ا أساسيًّا في خندق المقاومة أنتؤكد  "الجهاد" .12
مقاومة اإلسالمنة "حماس" حركة ال أ شددت حركة الجهاد اإلسالمي، النوم السبت، على : غزة

 ستبقى شرنًكا أساسنًّا في خيدق المقاومة، ومواجهة المؤامرات التي تستهدف القضنة الفلسطنينة.
، السبت، على أيها "على نثقة 32وقالت الجهاد اإلسالمي، في بنا  تهيئة لحماس بذكرى ايطالقتها الـ 

ومة، وقدمت خنرة رجالها وقادتها وأبيائها بأ  حركة حماس كايت وال زالت يبراسا في الجهاد والمقا
 وأكدت الجهاد اإلسالمي أ  "هذه المياسبة العزنزة تأتي خالل مسنرة طونلة م  النثبات والصمود".
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في مشروع المقاومة  االستراتنجنةللتأكند على وحدة الصف في مواجهة االحتالل، وعلى الشراكة  
 والجهاد".

 14/12/2019، القدس، القدس
 

 حكومة االحتالل تعتمد الجدار واالستيطان ومخططات الضم لمنع إقامة دولة فلسطينية: فتح .13
قال عضو المجلس النثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إ  حكومة االحتالل : رام هللا

 تعتمد الجدار واالستنطا  ومخططات الضم لميع إقامة دولة فلسطنينة.
 اإلسرائنلنةاالحتالل  استراتنجنة حكومةالنوم السبت، في رام هللا، أ   وأكد خالل لقائه بوفد أمنركي

لميع حل الدولتن  على أساس الشرعنة الدولنة،  أساسنةوالنمن  المتطرف، ترتكز على نثالنثة عياصر 
وميع قنام دولة فلسطن ، وهي: جدار الضم والتوسع والفصل العيصري، والبياء االستنطايي 

 لضم وخاصة غور األرد .وتوسعته، ومخططات ا
 14/12/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس ُتعلن عن حملة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين بلبنان .14

أعليت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" في لبيا ، أيها ستباشر خالل األسبوع القادم، : بنروت
 طنيي الالجئ في لبيا .بحملٍة إغانثنٍة إلسياد ودعم شعبيا الفلس

وفي بنا  وصل "المركز الفلسطنيي لإلعالم" مساء األحد أكدت أ  حملتها تأتي ايطالقًا م  تحملها 
لمسؤولناتها تجاه شعبيا، ووقوفًا معه في ظل األوضاع المعنشنة واالقتصادنة الصعبة التي تقع على 

ها اإلغانثنة، اآلالف م  الطرود وأوضحت أيها ستقدم خالل المرحلة األولى م  حملت كاهلهم.
الغذائنة التي ستوزع على المخنمات والتجمعات الفلسطنينة في لبيا ، إلى جايب إطالقها للعدند م  

ودعت حماس أبياء شعبيا الفلسطنيي إلى تعزنز روح التعاو  والتكافل،  حمالت التكافل والتضام .
طالق المبادرات والحمالت الخنرنة، التي ُتساهم  في تخفنف المعاياة وتعزنز الصمود إلى حن  وا 

 العودة.
 15/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو يهدد حزب هللا ولبنان بدفع "ثمن باهظ جدا" .15

هدد رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، خالل اجتماع حكومته األسبوعي نوم األحد، حزب 
". ورغم أ  حكومته امتيعت ع  التعامل مع ظاهرة العيف وايتشار هللا بأيه سندفع "نثميا باهظا جدا
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السالح غنر المرخص في المجتمع العربي في البالد، زعم أ  حكومته تدفع خططا لمحاربة هذه 
 الظاهرة المستفحلة.

صدنقي بورنس جويسو ، رئنس الوزراء  أهيئوفي مستهل تصرنحاته، قال يتيناهو "أرند أ  
وزه الساحق في االيتخابات. وهذا ايتصار ساحق في الحرب ضد معاداة السامنة. البرنطايي، على ف

وأتوقع أ  أواصل العمل مع بورنس جويسو  في السيوات القرنبة م  أجل مواصلة تعزنز العالقات 
الوطندة بن  إسرائنل وبرنطاينا. وهي عالقات ملموسة في معطنات التجارة المتبادلة الهائلة وفي 

ي مجاالت كنثنرة أخرى.وهي ملموسة في المجال األميي أنضا، وفي محاربة اإلرهاب، السناحة وف
 بشكل لم يشهد منثله في سيوات سابقة".

وفنما نتعلق بإنرا ، قال يتيناهو إيه "في األنام األخنرة سمعيا مسؤوال رفنعا في حرس النثورة اإلنرايي 
كشف بذلك حقنقة بسنطة، وهي أ  حزب هللا نهدد مجددا بأ  إنرا  ستدمر تل أبنب م  لبيا . وهو ن

 هو ببساطة ذراع إلنرا  م  لبيا  ضد إسرائنل".
وتابع أيه "على الرغم م  أ  )أمن  عام حزب هللا حس ( يصر هللا يفى فورا أقوال المسؤول اإلنرايي، 

لتي تسمح فإيه بودي أ  أوضح: إذا تجرأ حزب هللا على مهاجمة إسرائنل، فإ  الحزب ودولة لبيا ، ا
 بهجمات م  أراضنها ضديا، سندفعا  نثميا باهظا جدا".

وادعى يتيناهو أيه "أيدد بملء الفم قتل الشاب في كفر قاسم )جوهر أبو جابر، فجر أمس(، وحادث 
إطالق اليار على بنت رئنس بلدنة سخين . ومحاربة الجرنمة في الوسط العربي هي مهمة قومنة. 

  الداخلي، غلعاد إردا ، عيدما تولى ميصبه )قبل أربع سيوات ويّنف(، هكذا عّرفت ذلك لوزنر األم
 وميذئذ يدفع سونة في الحكومة الكنثنر جدا م  الخطط".

واعتبر يتيناهو أ  "األمر األول الذي يفذياه هو إقامة سبعة مراكز شرطة. واآل  يح  بصدد إقامة 
في الوسط العربي وستطرح على مركزي شرطة آخرن . ويعّد خطة الجتنثاث العيف والجرنمة 

 الحكومة قرنبا".
وأشار يتيناهو إلى أ  "حال إسرائنل في مجال اإلسكا  لنس بسنطا، ألييا إحدى الدول الصغنرة في 
العالم، ولك  مع يمو سكايي نكاد نكو  أسرع م  أي مكا  في العالم. أكنثر م  أي مجموعة سكاينة 

 ي مجموعة سكاينة في العالم العربي تقرنبا".أخرى في العالم الغربي وأكنثر م  يمو أ
وأضاف أ  "هذا نيطبق على وتنرة الوالدة المباركة في دولة إسرائنل للجمهور الحرندي والجمهور 
العربي. وم  نعتقد أ  وتنرة الوالدة لدى الجمهور النهودي متدينة، فلنعلم أيها تجاوزت وتنرة الوالدة 

العام الماضي. واليتنجة األوتوماتنكنة تقرنبا، هي أ  أسعار  لدى الجمهور العربي في إسرائنل،
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السك  سنرتفع باستمرار أل  األراضي محدودة، والمياطق المفضلة محدودة، وهذا ما نحدث ليا طوال 
 عقد".

وزعم يتيناهو أيه "يدخل معركة ايتخابنة نثالنثة، وهي ايتخابات غنر ضرورنة وتم فرضها على الدولة"، 
شهر،  11األحزاب اإلسرائنلنة تتهم يتيناهو بفرض هذه االيتخابات، للمرة النثالنثة خالل  رغم أ  كافة

 في محاولة ميه للتهرب م  المحاكمة بعد اتهامه في نثالث ملفات بارتكاب مخالفات فساد خطنرة.
". رغم وتابع يتيناهو أ  "الحكومة تواصل العمل بجٍد في كافة المجاالت الهامة وأولها الشؤو  األمينة

ذلك، فإ  الجنش اإلسرائنلي نعل  أ  االيتخابات النثالنثة للكينست تسببت بعدم تيفنذ خطة خماسنة 
بسبب عدم إقرار منزاينة األم ، فنما نواجه جهاز الصحة أزمة شدندة م  جراء عدم تشكنل حكومة 

 قادرة على اتخاذ قرارات بشأ  منزاينات.
 15/12/2019، 48عرب 

 
 تين َوهم"ساعر: "حل الدول .16

هاجم جدعو  ساعر ميافسه على رئاسة حزب اللنكود،  -ترجمة "القدس" دوت كوم  -رام هللا 
بينامن  يتيناهو، واتهمه بأيه شارك في وهم حل الدولتن  ع  طرنق التفاوض مع الفلسطنينن " زاعمًا 

 ا  يتيناهو "قدم تيازالت ال يهانة لها للرئنس الفلسطنيي محمود عباس".
ساعر في تصرنحات يقلها موقع "ندنعوت أحرويوت، "في جمنع أيحاء العالم نقولو  إ  حل وأوضح 

هذا لنس موقًفا نساعد أي شخص، أل  هذا  -الدولتن  نظل طرنًقا إلى اتفاق، لك  نجب أ  أخبركم 
 عاًما". 81الحل لنس حاًل حًقا، إيه وهٌم، ونيقل م  فشل إلى فشل ميذ أكنثر م  

و شارك في "وهم حل الدولتن  ع  طرنق التفاوض مع الفلسطنينن ، لك  واضاف أ  يتيناه
 الفلسطنينن  لم نجلسوا بجدنة خالل المفاوضات".

 15/12/2019القدس، القدس، 
 

 ”الكنيست”أحزاب يمينية إسرائيلية: لن تكون انتخابات رابعة لـ .17
ف النمن  الداعم لبينامن  رفض زعماء أحزاب نمنينة إسرائنلنة في ائتال: )بترا( -القدس المحتلة

، بعد االيتخابات النثالنثة التي ستجرى في النثايي م  آذار ”ايجرار الكتلة وراء مسنرة عمناء“يتيناهو، 
 )مارس( المقبل.

وأكدوا عقب حل الكينست وايطالق التيافس على االيتخابات البرلماينة النثالنثة التي ستجرى خالل أقل 
 تفكنكها، ول  تشكل كتلة م  هذا القبنل مرة أخرى.م  عام، أ  كتلة النمن  سنتم 
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، تفتح تصرنحات زعماء األحزاب النمنينة والدنينة الباب أمام دعم ”إسرائنل النوم“ووفقا لصحنفة 
 مرشح آخر لتشكنل الحكومة المقبلة، غنر يتيناهو.

تها، وهي خطوة ويقلت ع  قنادي في كتلة النمن  قوله: لقد كايت خطوة تشكنل الكتلة مياسبة لوق
مهمة لميع تشكنل حكومة نسارنة، لك  في المرة القادمة ل  نحدث ذلك، ول  يقف ككتلة ويعنق 

 تدابنر وخطوات سناسنة أخرى ممكية.
  16/12/2019الغد، عّمان، 

 
 أسوأ من نظام األبرتهايد في جنوب إفريقيا "إسرائيل"نائب يهودي في الكنيست:  .18

وعي نهودي أيها دولة احتالل أسوأ م  يظام الفصل العيصري نؤكد عضو كينست شن الياصرة:
 )األبرتهاند( في جيوب إفرنقنا التارنخنة.

ورد اليائب ع  المشتركة عوفر كسنف على عضو كينست نهودي آخر، متا  كهايا، الذي رفض 
جدا بل إ  المقاربة بن  إسرائنل وبن  جيوب إفرنقنا واعتبرها أمرا فاضحا، فقال إ  المقارية سلنمة 

، ”إسرائنل دولة أبرتهاند والمسؤول ع  ذلك أمنثال متا  كهايا“األولى أسوأ م  النثاينة. وتابع كسنف: 
داعنا للتأمل بما تشهده مدنية الخلنل حنث نوجد فصل تام بن  العرب والنهود هو فصل أسوأ م  

 الفصل العيصري بن  السود والبنض في جيوب إفرنقنا في الماضي.
 15/12/2019عربي، لندن، القدس ال

 

 تسوية: لجنة الكنيست ستنظر بحصانة نتنياهو بعد مصادقة إدلشتاين .19
توصل أعضاء اللجية الميظمة في الكينست، بعد ظهر نوم األحد، إلى تسونة تقضي بتشكنل لجية 
 الكينست، لليظر في حصاية رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، المتهم بمخالفات فساد
خطنرة، وأ  تعقد جلساتها بمصادقة رئنس الكينست، نولي إدلشتان ، وذلك إنثر الحصول على وجهة 

 يظر المستشار القضائي للكينست، أنال نايو .
وجاء في قرار اللجية الميظمة، أيه "بإمكا  اللجية الميظمة ولجية الكينست عقد جلسات حول أمور 

عد الحصول م  وجهة يظر المستشار القضائي ضم  صالحناتها  بمصادقة رئنس الكينست وب
 للكينست وم  دو  مصادقة لجية التوافقات".  

وياقشت اللجية الميظمة، النوم، طبنعة اللجية التي ستبحث في حصاية يتيناهو. وتطالب كتلة 
"كاحول الفا " بأ  تبحث اللجية الميظمة، التي نرأسها عضو الكينست ع  الكتلة، أفي ينسايكورن ، 
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نيما نطالب اللنكود بأ  نتم البحث في لجية تشكلها لجية التوافقات، التي نتواجد فنها ينسايكورن  ب
 وعصو الكينست منكي زوهار م  اللنكود.

نشار إلى أ  بحث مسألة الحصاية تتم في لجية الكينست، لك  بسبب األزمة السناسنة وعدم تشكنل 
ستشار القضائي للكينست، أنال نايو ، قد أعل ، بدانة حكومة، فإ  لجية الكينست ال تعمل. وكا  الم

الشهر الحالي، أيه لنس باإلمكا  اإللزام بتشكنل لجية الكينست، لليظر في حصاية يتيناهو، ولك  ال 
 مايع بتشكنل لجية كهذه في حال وجود أغلبنة برلماينة تؤند ذلك.

 15/12/2019، 48عرب 
 

 ها في غزةأهداف "إسرائيل""هآرتس": هكذا تحدد  .20
عرض تقرنر موسع يشرته صحنفة "هآرتس" اإلسرائنلنة، نوم : القدس المحتلة ــ يضال محمد وتد

األحد، كنفنة اختنار ما نسمى "بيك األهداف" في قطاع غزة، مبّنيًا أّ  مقناس اليجاح الرئنسي لجنش 
لجدندة التي تتم االحتالل وضباطه في تحدند تلك األهداف، نعتمد باألساس على عدد األهداف ا

 إضافتها، بغض اليظر ع  "يوعنتها" وقنمتها العسكرنة الحقنقنة.
وبحسب التقرنر الذي نعتمد على شهادة انثين  م  الضباط في جنش االحتالل، فإّ  معاننر أساسنة 
موجهة للجنش، في هذا السناق، تقوم على قناس اليجاحات بعدد األهداف الجدندة، موضحًا أّيه 

اقم التخطنط الذي نحدد هذه األهداف، العمل بجهد دائم لتوفنر أهداف جدندة تضاف نطلب م  ط
 إلى "البيك".

وكشفت شهادة الضابطن  أيه "لنست بالضرورة إعادة اليظر في تقننم وتحدند موقع ما تم إدراجه في 
مقرًا أو  )بيك األهداف( م  جهة إذا كا  ال نزال نستوفي شروط كويه هدفًا، أو أيه لم نعد نشكل

 مركزًا لحركات المقاومة الفلسطنينة في قطاع غزة".
وحاول التقرنر القوّل إّ  األسئلة والشكوك حول هذا األمر، بدأت تصل إلى الضباط المعينن ، بعد 
قنام االحتالل، في جولة التصعند األخنرة التي تلت اغتنال القنادي في "الجهاد اإلسالمي" بهاء أبو 

عائلة السواركة، مما أسفر ع  استشهاد أبياء العائلة التسعة، خالل شهر  العطا، بقصف بنت
 يوفمبر/تشرن  النثايي الماضي.

وفي هذا الصدد، نؤكد التقرنر، يقاًل ع  مصادر في الجنش، أّ  مجرد وجود اسم معل  مسبقًا 
 13و 12 للتصعند الذي أعقب اغتنال أبو العطا، وُأطلق علنه مسمى "الحزام األسود" في نومي

أكتوبر/تشرن  األول، في دنر البلح، وقتلت خالله عائلة السواركة، نؤكد الدوافع واألسباب السناسنة 
 وراء عملنة كهذه.
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ووفقًا لهذا السناق، نكشف التقرنر، بياًء على شهادة الضابطن  في سالح الجو اإلسرائنلي "أ" و"ب" 
ل عملنة اغتنال أبو العطا، وبشكل مفاجئ، إعداد بحسب ما أسماهما التقرنر؛ أّ  الجنش ُطلب ميه قب

"بيك أهداف" لمواقع تابعة لحركة "الجهاد اإلسالمي"، مع أّ  الحركة لم تك  حتى ذلك الوقت تحتل 
اهتمامًا كبنرًا لدى الجنش، باعتبارها، وبحسب التقرنر، حركة "صغنرة" في قطاع غزة ولنست ذات 

التقرنر إلى أّ  األهداف التي تم إدراجها في "بيك األهداف" لم أهمنة مقارية بحركة "حماس". وأشار 
 تك  ذات قنمة عسكرنة كبنرة كالتي ادعت الجهات الرسمنة وجودها.

 51، والذي استمر 2014وأشار التقرنر أنضًا إلى أّيه خالل عدوا  "الجرف الصامد" على غزة، عام 
وضع في الجنش إلى المطالبة بتحدند أهداف نومًا م  دو  أ  نحقق االحتالل فنه يصرًا، وصل ال

جدندة بعد أ  كاد "بيك األهداف" نفرغ، وكا  المطلوب إنهام الطرف الفلسطنيي بأّ  الضرب 
 سنستمر لوجود أهداف كنثنرة.

م  جهة أخرى، لفت التقرنر، إلى أّ  المستوى السناسي في إسرائنل، كا  نطلب خالل هذه الجوالت 
م  الجنش واالستخبارات العسكرنة، تحدند مزند م  األهداف التي تكو   التصعندنة، باستمرار،

جاهزة لضربها في أي جولة تصعند أو عيد أي رد إسرائنلي على إطالق صوارنخ م  القطاع باتجاه 
 دولة إسرائنل.

وكشف تقرنر "هآرتس" أيه في كنثنر م  الحاالت التي ندعي فنها المستوى السناسي في إسرائنل، بأّ  
نش االحتالل وّجه ضربات ألهداف يوعنة، "نكو  هذا االدعاء غنر صحنح على اإلطالق"، مشنرًا ج

إلى أ  "الحدنث أحنايًا ع  إصابة مركز تدرنب لحركة حماس، نكو  في الواقع ال نتعدى ضرب 
 ميطقة نستغلها عياصر الحركة للرناضة أو تدرنبات عادنة، وال تكو  قاعدة أو معسكر تدرنب".

تقد التقرنر، في ظل هذه المعطنات، المقاننس التي نحددها المستوى السناسي، وتدخله لفرض واي
أهداف جدندة والمطالبة بالمزند ميها، باعتبار أّ  ذلك نمّس أنضًا بعمل الجنش، موضحًا أيه "منثاًل 

رنب نتم إجباره على ضرب مواقع نعرف الجنش عيها، لكيه ال نرند ضربها حالنًا، إما لميع تس
ما كي ال نوفر لحماس أو الجهاد اإلسالمي، في حال ضربها اآل ،  وكشف حقنقة معرفته بها، وا 

 فرصة إلعادة بياء المراكز العسكرنة في مواقع جدندة ال نعرف عيها الجنش".
ووفقًا للتقرنر، فإّ  هوس بياء وتوفنر مزند م  األهداف، مرتبط بعدم قدرة الضباط الصغار على 

باط رفنعي المستوى، وبالتالي إقرارهم بشكل تلقائي، م  ميطلق نثقافة االتكال علنهم، مواجهة الض
دراجه في بيك األهداف، هذا أواًل، أما نثاينًا، بحسب التقرنر، فإّ  ذلك  بصحة الهدف المراد ضربه وا 

رشاد الضباط الصغار أّيه م  األفضل لهم، لضما  ترقنهم في ال جنش، مرتبط أنضًا بنثقافة توجنه وا 
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العمل بشكل دؤوب على تحدند أهداف جدندة باستمرار، باعتبار ذلك المقناس رئنسنًا ليجاحهم في 
 مهامهم، وبالتالي مكافأتهم على هذا اليجاح.

 15/12/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 ديختر: الحل األمثل لحل قضية غزة عملية عسكرية .21

في دنختر يائب وزنر جنش االحتالل، النوم قال آ -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
األحد، إ  الطرنقة الوحندة والحل األمنثل إليهاء قضنة غزة نتمنثل بإطالق عملنة عسكرنة على غرار 

وبن  دنختر في تصرنحات يشرها  تلك التي يفذت في الضفة الغربنة التي سمنت بـ "الدرع الواقي".
 تستغرق أسابنع أو أشهر، ولكيها ستأخد بعض الوقت.موقع ندنعوت أحرويوت، أ  هذه العملنة ل  

 واعتبر أ  منثل هذا الخنار هو الحل األخنر الذي سنكو  م  أجل إيهاء قضنة غزة.
 15/12/2019القدس، القدس، 

 
 مصدر إسرائيلي: تركيا بعثت رسالة تبدي استعدادها للتفاوض بشأن خط أنابيب الغاز .22

زعم مصدر إسرائنلي كبنر، النوم األحد، أ  تركنا  -خاصةترجمة  -"القدس" دوت كوم -رام هللا
بعنثت رسالة إلى إسرائنل مفادها أيها مستعدة للمفاوضات مع تل أبنب بشأ  قضنة وضع خط أيابنب 

 الغاز باتجاه أوروبا م  خالل الميطقة البحرنة التي تسنطر علنها.
ه، إ  مسؤول تركي كبنر يقل تلك ويقلت إذاعة هنئة البث اإلسرائنلنة الرسمنة ع  المصدر قول

 الرسالة، بأ  تركنا ستكو  سعندة أل  إسرائنل ستيقل الغاز إلى أوروبا عبر أراضنها.
وأشارت إلى أيه تم يقل الرسالة عبر مفوض السفارة اإلسرائنلنة، إيهم ل  نسمحوا بإيشاء خط 

 سرائنل بشأ  هذه القضنة.األيابنب عبر أي جهة أخرى، وأيهم ميفتحو  للحوار والمفاوضات مع إ
 15/12/2019القدس، القدس، 

 
 إلى العالم العربي "إسرائيل""دبي إكسبو" بوابة  .23

العام  2020تستعد إسرائنل للمشاركة في معرض إكسبو  -)أ ف ب(-"القدس" دوت كوم -رام هللا
عالقات مع  المقبل في إمارة دبي، في مسعى ال  نساعدها هذا الحضور اليادر على اإلسراع بإقامة

 العالم العربي.
دولة تتيافس على جذب اهتمام  200وتستضنف دولة اإلمارات العربنة المتحدة في هذا المعرض يحو 

 .2020ملنو  زائر لمدة ستة أشهر تقرنبا، اعتبارا م  تشرن  األول/أكتوبر  25
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 الم في دولة عربنة.وللمرة االولى، سنيظم المكتب الدولي للمعارض ومقره بارنس أكبر معرض في الع
 وال ترتبط اإلمارات بعالقات دبلوماسنة مع إسرائنل على غرار معظم الدول العربنة.

وتسعى إسرائنل إلى توطند عالقتها مع دول الخلنج العربنة التي تتشارك معها مصالح أمينة على 
 رأسها "العدو المشترك إنرا ".

ا نقول المسؤولو  فرصة فرندة لتسرنع عجلة وسنمنثل الجياح اإلسرائنلي في المعرض العربي كم
 "تطبنع" العالقات والتواصل مع العرب العادنن .

وقال النعازر كوهن ، مسؤول المعرض في وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة "القنمة المضافة في هذا 
 المعرض باليسبة ليا هو الزائر العربي والمسلم".

 2020مقنم في تل أبنب، فإ  جياح إسرائنل في إكسبو باليسبة للمهيدس المعماري دنفند كيافو ال
 "نعكس إحساس إسرائنل بااليتماء إلى الميطقة كما نوصل رسالة بأيها ميفتحة على جنرايها العرب".

وسنحتض  جياح إسرائنل جدرايا تتوزع علنها كنثبا  رملنة وسقف مصيوع م  شاشات كبنرة تظهر 
 جوايب مختلفة م  المجتمع اإلسرائنلي.

وقال كيافو، إ  ذلك نرمز إلى "استغالل إسرائنل لصحارنها م  خالل النثقافة والتكيولوجنا"، مشنرا 
 إلى إمكاينة أ  تحذو الدول التي لدنها أراض صحراونة حذوها.

 ونرى كيافو أ  المعرض "لقاء فرند بن  النثقافات واللغات واألشخاص الذن  ال نلتقو  بشكل روتنيي".
 احة مفتوحة الستضافة الزوار".وبالتالي هو "مس

وبحسب مدنر عام وزارة الخارجنة االسرائنلنة نوفال روتم فإ  قاعة المعرض ستقدم للزائر تجربة 
تفاعلنة للوسائط المتعددة تعرض "الروح والنثقافة اإلسرائنلنة" في مختلف المجاالت سواء المناه أو 

 الطب أو تكيولوجنا المعلومات.
ينامن  يتيناهو جياح المعرض اإلسرائنلي كجزء م  "التقدم المستمر للتطبنع وصف رئنس الوزراء ب

ورأى قادة إسرائنلنو  سابقو  أ  السالم مع الفلسطنينن  هو البوابة األوسع  مع الدول العربنة".
 للعالقات مع العالم العربي واإلسالمي.

   إلى إبرام اتفاق سالم مع إسرائنل.ونتوقع يتيناهو أ  ندفع التطبنع مع الدول العربنة، الفلسطنينن
 ونشنر كوهن  إلى أ  الوجود اإلسرائنلي في دبي "سننثنر ضجة كبنرة".

وقال المدنر العام السابق لوزارة الخارجنة اإلسرائنلنة دوري غولد إ  "الوجود شبه الدبلوماسي" للجياح 
 اإلسرائنلي في دبي هو واحد م  عدة تطورات لها "تأنثنر تراكمي".
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نوضح المدنر العام السابق أ  دول الخلنج العربنة لم تفقد االهتمام بالقضنة الفلسطنينة لكيها في و 
الوقت يفسه "تبحث ع  مصالحها"، بما في ذلك تعزنز التعاو  األميي مع إسرائنل في مواجهة 

 التهدند اإلنرايي المشترك.
 15/12/2019القدس، القدس، 

 
 عاما على انطالقها 32رة بعد تقييم إسرائيلي النتفاضة الحجا .24

عاما  32قالت كاتبة إسرائنلنة، إ  "هذه األنام تعند إلى األذها  مرور : عديا  أبو عامر -21عربي
على ايطالق االيتفاضة الفلسطنينة المسماة ايتفاضة الحجارة، حنث سجل التاسع م  كايو  األول/ 

النوم األول اليدالع هذه االيتفاضة، التي بدأت عقب تشننع جيازة أربعة عمال  1987دنسمبر لعام 
قتلوا في عملنة دهس سائق شاحية إسرائنلنة، وما لبنثت أ  بدأت األحداث بمخنم جبالنا لالجئن  

 شمال قطاع غزة، نثم ايتقلت لباقي أيحاء القطاع، فالضفة الغربنة والقدس".
" أ  "ايدالع 21مقالها بصحنفة "مكور رنشو "، ترجمته "عربي كوهن  في-وأضافت سارة هعتسيي

ايتفاضة الحجارة شكل مفاجأة ليا يح  اإلسرائنلنن ، وكذلك للقنادة الفلسطنينة المقنمة آيذاك في 
تويس، أل  أي أحد لم نخطط لتفجنر هذه االيتفاضة، التي أسفرت في اليهانة ع  توقنع اتفاق 

، ويتج ع  وصول ناسر عرفات والقنادة معه لألراضي 1993م أوسلو مع ميظمة التحرنر عا
 الفلسطنينة".

وأوضحت أيه "بعد سيوات قلنلة م  ايتهاء ايتفاضة الحجارة األولى، ايطلقت االيتفاضة النثاينة التي 
صاحبت معها ألف قتنل إسرائنلي، مع العلم أ  المبادرن  التفاق أوسلو م  السناسنن  اإلسرائنلنن  

تصاالتهم مع الفلسطنينن  ع  الميظومة األمينة اإلسرائنلنة، بم  فنها الموساد والشاباك أخفوا ا
 وأما ، كما كشف الجيرال عاموس غلعاد الرئنس السابق للدائرة األمينة والسناسنة بوزارة الحرب".

أله وأكد أ  "رئنس الموساد آيذاك شبتاي شافنت أتى إلى إسحاق رابن  رئنس الحكومة الراحل، وس
ع  حقنقة وجود قيوات خلفنة سرنة في االتصال مع الفلسطنينن ، في المرتن  األولى والنثاينة يفى 

 رابن  ذلك، لكيه في المرة النثالنثة طلب ميه أال نشغل يفسه كنثنرا بهذه القضنة".
شرق  وأشارت إلى أ  "رابن  ومساعدوه أرادوا أ  ندفعوا إلى األمام خطة حل الدولتن ، ووعدوا بإنجاد

يهاء الصراع مع الفلسطنينن ، وتياول وجبة الحمص في دمشق، وبالفعل بدأ  أوسط جدند، وا 
االيسحاب اإلسرائنلي م  بعض المياطق، وتركوا األم  اإلسرائنلي بند اآلخرن ، مم  لم نخفوا أبدا 

 يواناهم في القضاء على إسرائنل، والعودة إلى الرملة واللد".
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نقولويها صراحة، ونعليو  أيه في حال وقع بينامن  يتيناهو أو بنيي غايتس وأضاف أ  "الفلسطنينن  
على اتفاق سالم معهم، فإ  ذلك ل  نيهي الصراع مع إسرائنل إال بإنجاد حل لقضنة الالجئن ، أي 

 ".1967، ولنس 1948أ  تقام الدولة الفلسطنينة المستقبلنة على أراضي 
خالل  1993لدولتن  في مياسبتن  مختلفتن : األولى في وزعمت أ  "إسرائنل حاولت تطبنق حل ا

خالل مفاوضات كامب دنفند في  2000التوقنع على اتفاق أوسلو في عهد إسحاق رابن ، والنثاينة في 
 لم تيجح المحاوالت". 2008-2006مرحلة إنهود باراك، حتى في حقبة نهود أولمرت 

دامنة وكارنثنة، ولم تيته باتفاق سالم، وال الحصول وأوضحت أ  "االيتفاضة الفلسطنينة النثاينة جاءت 
على جوائز يوبل، بل بعملنة عسكرنة واسعة اسمها السور الواقي، عيوايها الواضح القضاء على 

 البينة التحتنة العسكرنة للفصائل الفلسطنينة في الضفة الغربنة".
ل، أليها خاضعة للسنطرة وختمت بالقول بأ  "مياطق )أ( شكلت جوهر المشكلة األمينة إلسرائن

األمينة الكاملة للسلطة الفلسطنينة، وآيذاك حصل الجنش على ضوء أخضر م  المستوى السناسي 
باجتناح كامل مياطق )أ(، وتيظنفها م  كل األسلحة، مما تسبب في اليهانة بفشل اتفاق أوسلو، 

 ة".ومفاوضات كامب دنفند، بسبب الحافالت المتفجرة والعملنات االيتحارن
 16/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 عاصمة لالحتالل بالقدسمقـدسيـا اعتقلوا منـذ إعـالن ترامب االعتراف  3,750":أسرى فلسطين" .25

أظهر تقرنر صدر، السبت، ع  مركز أسرى فلسطن  للدراسات، أ  االحتالل  :فلسطن  المحتلة
ذ إعال  الرئنس األمنركي دويالد فلسطنينا م  مدنية القدس المحتلة مي 3,750اإلسرائنلي اعتقل 

 .2017ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائنلي في السادس م  كايو  األول للعام 
حالة اعتقال م   171عاما، و 18طفال ما دو  الـ  1,070ووفقا للمركز، فإ  حاالت االعتقال شملت 

 ات.اليساء والفتنات، ميه  قاصرات وجرنحات وأمهات ومرابط
 15/12/2019، الدستور، عّمان

 
 عامال  على حاجز 171فلسطينيا  بالقدس والضفة و 18اعتقال  .26

فلسطنينًا بنيهم أمن  سر حركة فتح في مدنية القدس المحتلة،  11اعتقلت قوات االحتالل وكاالت: 
حتالل في آخرن  في أيحاء الضفة الغربنة المحتلة، ووقعت مواجهات بن  الفلسطنينن  وجيود اال 7و

رماية غرب جين ، وأغلق الجيود مدخل الفوار جيوب الخلنل، كما أقاموا بوابة على مدخل خربة 
اليار على المزارعن  الفلسطنينن  في « اإلسرائنلنة»الحدندنة باألغوار، وأطلقت األبراج العسكرنة 



 
 
 
 

 

 23 ص             5111 العدد:             12/16/2019 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

الخلنل عصنة » شمال قطاع غزة، الذي نستعد إلى مسنرة العودة نوم الجمعة المقبل تحت عيوا 
 «.على التهوند

وميعت قوات االحتالل، األحد، المزارعن  الفلسطنينن ، في ميطقة الِهجرة شرق بلدة دوار جيوب 
الخلنل، م  بنع محاصنلهم الزراعنة م  مشاتلهم بالقرب م  الشارع الرئنسي، وأغلقت مداخل المزارع 

الفلسطنينن  م  التوقف لشراء احتناجاتهم في ميطقة الهجرة باألسالك الشائكة، كما ميعت مركبات 
 م  الخضر الطازجة في الميطقة.

وأقامت قوات االحتالل، صباح األحد، بوابة حدندنة على مدخل خربة الحدندنة الشرقي في األغوار. 
وقال معتز بشارات مسؤول ملف االستنطا  في األغوار إ  قوات االحتالل وضعت البوابة لخدمة 

يسمة م  خربة الحدندنة  250عائلة فلسطنينة نتجاوز عدد أفرادها  40ع أكنثر م  المستوطين  ولمي
 وتجمع الحمص، م  الوصول إلى أراضنهم.

عاماًل فلسطنينًا بحجة الدخول إلى  171، «منتار»واعتقل االحتالل، صباح أمس األحد، على حاجز 
أيه تم استجواب العمال « ائنلنةإسر »بدو  تصارنح. وذكرت وسائل إعالم  1948فلسطن  المحتلة عام 

وتبن  أ  غالبنتهم م  الخلنل والقرى المحنطة بها، وتم إعادتهم إلى الضفة عدا انثين  تم يقلهما 
 للتحقنق.

 16/12/2019الخليج، الشارقة، 
 

 مخطط استيطاني لالستيالء على عشرات الدونمات بقلقيلية .27
تنطا  في مدنية قلقنلنة شمال الضفة الغربنة قال مسؤول ملف االس :األراضي الفلسطنينة المحتلة

المحتلة محمد أبو الشنخ، إ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي، تخطط للسنطرة على عشرات الدويمات 
وأفاد أبو الشنخ في بنا  أمس بأ  االحتالل أعل  ع  إنداع مخطط تيظنمي  الزراعنة جيوب قلقنلنة.

جيوب مدنية قلقنلنة، ” الفي ميشنه“، قرب مستوطية 55 جدند لصالح توسعة الشارع االستنطايي رقم
مهددة باالستنالء على عشرات الدويمات م  المشاتل الزراعنة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع 

 العيصري.
 15/12/2019، ، عّمانالغد

 

 منظمة التحرير: الخليل مستهدفة باالستيطان أكثر من أي وقت مضى .28
  األسبوعي، الذي نعده المكتب الوطيي للدفاع ع  األرض ومقاومة قال تقرنر االستنطا: وكاالت

االستنطا ، التابع لميظمة التحرنر الفلسطنينة، إ  مدنية الخلنل باتت مستهدفة باالستنطا  أكنثر م  
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أي وقت مضى. وأضاف التقرنر: إ  سلطات االحتالل تمارس في مدنية الخلنل سناسة التضننق 
لتهجنرهم قسرنًا، متذرعة بحجج أميّنة واهنة؛ لجعل حناتهم جحنمًا ال  على الفلسطنينن  كوسنلة

 نطاق، ودفعهم للرحنل ع  ميازلهم.
عامًا؛ بهدف التوسع  25وأوضح: إ  االحتالل نعتمد سناسة الفصل بن  األحناء في الخلنل ميذ 

صة أ  االحتالل االستنطايي فنها، ما نمنثل خرقًا لحظر اليقل القسرّي الذي ُنعد جرنمة حرب، خا
نعمد إلى التضننق على المواطين ؛ بهدف تهجنرهم م  ميازلهم، مقابل توفنر احتناجات 

 المستوطين ، وخلق جو مالئم لهم؛ لتشجنعهم على االستنطا .
وأشار إلى أيه بإنعاز م  وزنر حرب االحتالل يفتالي بنيت، أرسلت سلطات االحتالل األسبوع 

بلدنة الخلنل، وطالبتها بالموافقة على هدم سوق الجملة في قلب المدنية؛ الماضي، رسالة تهدند إلى 
ضافة طابق فوق  م  أجل إعادة بيائه م  جدند، لنصبح م  الممك  إقامة بؤرة استنطاينة جدندة، وا 

 وحدة استنطاينة. 70السوق نضم 
، «ف دافند ازواليحاننم نوس»وتحّدث التقرنر ع  أ  االحتالل حول اسم شارع الشالل الكبنر إلى 

، وشارع «كينست إسرائنل»، وهو مؤسس المدرسة الدنينة «يتا  تسفي فيكل»والشالل الصغنر ل
شقة  2,400، فنما نغلق يحو «كنكر هنوفال»، ومندا  ناسر عرفات ل«الهنكل»الملك حسن  لشارع 

 سكينة في البلدة القدنمة، وأخالها م  أصحابها.
توجد في الميطقة التي تقع تحت سنطرة المستوطين  المباشرة، فضاًل  وذكر، أ  معظم الشقق الفارغة

محل تجاري أُغلقت ميذ عشرن  عامًا تقرنبًا، نثلنثها بأوامر عسكرنة، واألخرى  1,500ع  ذلك، فإ  
بسبب تيكنل المستوطين  وميع الحركة التي تصعب م  حناة المواطين  واإليتاج والتجارة، وتعنق 

 موردن  إلنها.وصول المشترن  وال
لى جايب مخططات االستنطا  والتهوند في محافظة الخلنل، مددت سلطات االحتالل قرار  وا 

 االستنالء على آالف الدويمات م  أراضي محافظات طولكرم وقلقنلنة وسلفنت.
 16/12/2019الخليج، الشارقة، 

 
 يينمسؤول في المخابرات اإلسرائيلية: ارتفاع عنف المستوطنين ضد الفلسطين .29

حّذر مسؤول أميي إسرائنلي كبنر، أمس )األحد(، م  األجواء التي نفرضها المتطرفو   تل أبنب:
النهود المستوطيو ، وقال إيها تشبه األجواء التي سادت في الضفة الغربنة، والتي أسفرت حنيها ع  

قتل أبوا  إحراق عائلة فلسطنينة بأكملها، هي عائلة دوابشة، في قرنة دوما قرب يابلس، حنث 
 وطفلتهما الرضنعة، وأصنب طفل بجراح بالغة.
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خالل العام الماضي يفذ »العبرنة، إيه « هآرتس»وقال هذا المسؤول، في تصرنحات لصحنفة 
يه ميذ بدانة العام  378المتطرفو  النهود  اعتداء ضد فلسطنينن  في الضفة الغربنة المحتلة، وا 

، لك  الجنش قال إيه رغم ايخفاض عدد «اء ضد فلسطنينن اعتد 256الحالي يفذ اإلرهابنو  النهود 
االعتداءات، فإ  هياك ارتفاعًا هذا العام في مستوى العيف وحجم األضرار التي نلحقويها 

جرنمة كهذه خالل  50فقد يفذوا «. عملنات تدفنع النثم »بالفلسطنينن  وبأمالكهم، التي نسمويها 
 .2017أضعاف جرائم مشابهة في العام  5ام الماضي، وتعادل العام الحالي، وعددًا ممانثاًل في الع

 16/12/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 يحذرون من خطة هدم مئات البيوت كجزء من حملة نتنياهو االنتخابية 48فلسطينيو  .30
(، م  خطة 48حّذرت لجية المتابعة العلنا للجماهنر العربنة في إسرائنل )فلسطنيّني  تل أبنب:
لرئنس الوزراء بينامن  يتيناهو، نتم م  خاللها هدم بنوت عربنة بشكل جماعي بحجة البياء ايتخابنة 

غنر المرخص، بغرض استيهاض قوى النمن  العيصري، التي نطمع بزنادة األصوات بن  صفوفها 
 خالل حملته االيتخابنة الجدندة.

في إسرائنل في حمالته  وقال مصدر في لجية المتابعة إ  يتيناهو اعتاد على استخدام العرب
االيتخابنة. فمرة نحذر م  تدفقهم إلى صيادنق االقتراع إلسقاط حكم النمن ، ومرة نعتبرهم طابورًا 
خامسًا، وقد أدار في الشهور األخنرة حملة ليزع شرعنتهم كمواطين ، إذ راح نحرض ضد خصومه 

وقد بلغيا أيه نيوي «. اب العربنةنرندو  تشكنل حكومة تستيد إلى األحز »م  حزب الجيراالت أليهم 
مارس )آذار( المقبل، تيفنذ عملنات هدم جماعي للبنوت  2في االيتخابات الجدندة، المقررة نوم 

العربنة، فمنثل هذا العمل ننثنر استفزاز وغضب العرب فنخرجو  في مظاهرات وصدامات، ونرد 
 لعيصري.علنهم بالتهدند والقمع، وهذا نقوي مكايته في صفوف النمن  ا

ألف أمر هدم، صادرة في الدوائر الحكومنة اإلسرائنلنة لبنوت عربنة  50المعروف أ  هياك أكنثر م  
بينت م  دو  تراخنص، غالبنتها كا  أصحابها قد طلبوا ترخنصها وأبدوا استعدادًا لدفع الرسوم، لك  

اٍض تخطط السلطات السلطات اإلسرائنلنة رفضت ميحهم تراخنص بها. وتقوم هذه البنوت على أر 
 لمصادرتها وضمها إلى بلدات نهودنة مجاورة.

 16/12/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 على معابر الضفة "سوق عبيد".. "إسرائيل"ألف عامل فلسطيني يعملون يوميا  في  120تقرير:  .31
فلسطنينن  تش  الشرطة اإلسرائنلنة بن  الفنية واألخرى هجمات على العمال ال: كفاح زبو  -رام هللا

في طرنقهم إلى إسرائنل أو داخل إسرائنل يفسها. والغارات التي تشيها الشرطة تستهدف طرقًا رئنسنة 
وورشات العمل يفسها في إسرائنل، ما نزند م  « غنر القايوينن »وطرقًا التفافنة نلجأ إلنها العمال 

 معاياة العمال الذن  ال نحملو  تصارنح.
لنومنة على أولئك الذن  نجتهدو  في التسلل إلى إسرائنل م  أجل العمل، لك  ال تتوقف المعاياة ا

ولك  أنضًا العمال الذن  نحملو  تصارنح خاصة بهم. ونضطر العمال الفلسطنينو  إلى االيطالق 
إلى الحواجز اإلسرائنلنة، في وقت مبكر م  الفجر ونمرو  بإجراءات تفتنش مذلة قبل أ  نعبروا إلى 

 دو  في يهانة النوم ضم  إجراءات محددة كذلك.إسرائنل ونعو 
بعض العمال نفضلو  المبنت في إسرائنل في ظروف غنر إيساينة لتجيب هذا الذل النومي. ولنس 

اإلسرائنلنة )كلمة محسوم تعيي حاجزا « محسوم ووتش»م  باب الصدفة أ  وصفت ميظمة 
 «.عصرنة للعبندسوق »بالعبرنة(، ما نحدث على معابر الضفة الغربنة بأيه 

سرائنل  ميها نسمح للعمال باستخدامها، ونشرف علنه  13حاجزا يشطا،  28ونوجد بن  الضفة وا 
 مدينو  نعملو  في وزارة الجنش وجيود.

وقال مركز المعلومات الوطيي الفلسطنيي إ  العمالة الفلسطنينة داخل الخط األخضر والمستعمرات 
أيواع القهر والتمننز وايتهاك الحقوق الميصوص علنها في  والمياطق الصياعنة، نتعرضو  إلى شتى

جمنع الموانثنق واالتفاقنات الدولنة. وركز تقرنر طونل للمركز، على ايتهاكات م  قبنل الحق في 
الوصول الطبنعي والحر إلى العمل والحق في التعامل بكرامة إيساينة على الحواجز والمعابر، ياهنك 

شروط عمل الئقة، والتمننز في األجور والتالعب في أنام العمل ع  االستغالل وعدم وجود 
 وساعات العمل، كذلك تعرض بعض العمال لليصب واالحتنال.

لك  الذي نجبر هؤالء العمال على خوض التجربة، هو األجر النومي العالي في إسرائنل قناسًا بما 
 100الغربنة على ما نقارب نحصل علنه العمال في الضفة الغربنة. ونحصل العامل في الضفة 

دوالر تقرنبا(، لك  في إسرائنل تتم مضاعفة هذا  28.71نومنا، )المائة شنكل تساوي  150شنكل إلى 
 مرات على األقل. 3المبلغ 

ميهم بشكل غنر  50ألف عامل فلسطنيي نخرجو  كل نوم إلى إسرائنل  120والنوم نوجد ما نقارب 
 إيه في إطار هذه السناسة، امتيعت إسرائنل ع  االستنثمار في، «بنتسنلم»قايويي. وتقول ميظمة 
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تطونر اقتصاد فلسطنيي مستقل، وشجعت الفلسطنينن  على االيخراط في سوق العمل اإلسرائنلنة  
 قبل قنام السلطة وبعده كذلك.

 16/12/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 السيسي: الموقف المصري ثابت من القضية الفلسطينية .32
على هامش خالل لقائه بالرئنس محمود عباس،  أكد الرئنس المصري عبد الفتاح السنسي :القاهرة

، نثبات الموقف المصري م  القضنة الفلسطنينة وحل الدولتن  في شرم الشنخميتدى شباب العالم 
قامة دولة فلسطنينة على حدود   وعاصمتها القدس الشرقنة. 1967وا 

 2019/12/14، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 خالل عام واحد عملية زراعة كلى في غزة 17طبيب أردني يجري  .33
ولند مسعود، سبع عشرة عملنة زراعة كلى  ،زراعة الكلىبخبنر ، الرديياألطبنب الأجرى : غزة

أيهى، األحد، بعنثته التطوعنة الرابعة حنث  لمواطين  مرضى في مستشفى الشفاء غرب مدنية غزة.
 غانثة أطفال فلسطن .مع جمعنة إ 

 2019/12/15، قدس برس موقع
 

 العميل في ميليشيا لحد عامر الفاخوري: واشنطن تسعى لتهريب صحيفة األخبار .34
كنة في بنروت بدأت العمل حنثننثًا في الخفاء م  أجل تهرنب نلم أ  السفارة األمر عُ : حس  علنق

الى الوالنات المتحدة، بذرنعة اكتشاف  عامر الفاخوري،العمنل في منلنشنا لحد جزار معتقل الخنام، 
كي، ُيقل أخنرًا إلى مستشفى أوتنل دنو، حنث نمكث حالنًا، نإصابته بمرض السرطا . وبمسعى أمر 

 كمقدمة لعملنة تهرنبه التي ُنراد لها أ  تتم قرنبًا جدًا، استغالاًل لألوضاع الراهية في البالد.
 2019/12/16، االخبار، بيروت

 
 : القضية الفلسطينية ضاعتي منتدى شباب العالمف أبو الغيط .35

في فعالنات النوم  قال األمن  العام لجامعة الدول العربنة أحمد أبو الغنط،: وكاالت –شرم الشنخ 
أ  "المجتمع الدولي  إ  "القضنة الفلسطنينة ضاعت"، مؤكداً  ،األول لميتدى شباب العالم بشرم الشنخ

 " جراء ذلك.غالناً  م  الممك  أ  ندفع نثمياً 
 2019/12/15، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يديعوت: أبو ظبي تستقبل وفدا  قضائيا  إسرائيليا  للمشاركة في مؤتمر دولي حول الفساد .36

م  كبار المسؤولن  في  )األياضول(: ذكرت صحنفة ندنعوت أحرويوت، األحد، أ  وفداً  -القدس
المؤتمر النثام  للدول "رات العربنة المتحدة، للمشاركة في وزارة العدل اإلسرائنلنة توجهوا إلى اإلما

 "البنا "حسب صحنفة بو  ، في أبو ظبي."األطراف في اتفاقنة األمم المتحدة لمكافحة الفساد
اإلماراتنة، فإ  المؤتمر سنعقد في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، ونيظمه دنوا  المحاسبة 

 دولة. 185  آالف شخص م 3اإلماراتي، بمشاركة يحو 
 2019/12/15، القدس العربي، لندن

 
 بين صندوق قطر للتنمية و"األونروا" يين في سوريافلسطينال ناتفاقية لتقديم الدعم لالجئي .37

وقع صيدوق قطر للتيمنة ووكالة األويروا، األحد، اتفاقنة في الدوحة، تتبرع دولة قطر : الدوحة
نة سبل وصول الخدمات األساسنة للفلسطنينن  حمابهدف ملنو  دوالر،  20.7بموجبها بمبلغ 

ويروا خالل لألنصل إجمالي الدعم المقدم م  قبل الصيدوق وبذلك  المتضررن  م  اليزاع في سورنا.
  ملنو  دوالر. 40الى  2019عام 

 2019/12/15، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في ظل تهديدات إسرائيلية اصة"صنع غو "ل ُيكمل مشروعهالزواري  للشهيد صديق .38
صياعة الطائرات م  دو   مهيدسطالبت هنئة الدفاع ع  محمد الزواري، : تويس ــ بسمة بركات

طنار للمقاومة الفلسطنينة، بضرورة كشف الحقنقة وضم الملفن  المتعلقن  بالجوسسة واالغتنال 
أ  صدنق الزواري تلقى ، لجية، عبد الرؤوف العناديالرئنس في حن  كشف  .ضم  ملف واحد

م  استكمال مشروع صيع  "تهدندات خطنرة بالتصفنة م  قبل أطراف م  الكنا  الصهنويي، خوفاً 
أكد رضوا  الزواري، شقنق م  جهته، و  الغواصة الذي سبق وأ  أيجز الزواري أطروحة حوله".

 را إلى أ  قضنةأيه "م  الميتظر أ  نجمعهم لقاء مع رئنس الجمهورنة قنس سعند"، مشن محمد،
بموقف سعند بأ  التطبنع مع الكنا  الصهنويي نعّد  تتعلق باألم  القومي التويسي، مذّكراً  شقنقه

 "خناية عظمى".
 15/12/2019، العربي الجديد، لندن
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 في العالمين العربي واإلسالمي تونس تدشن أكبر معلم خاص بالقضية الفلسطينية .39
ة الكرم بالضاحنة الشمالنة لتويس العاصمة، أمس، أكبر معلم افتتحت بلدن: شنماء المياعي -تويس

في إحداها ساحات عامة،  3خاص بالقضنة الفلسطنينة في العالمن  العربي واإلسالمي، عبارة ع  
، فنها تجسند لباب المغاربة التارنخي في القدس المحتلة، والنثاينة تجسد اليضال الفلسطنييجدارنات 

للتعبنر ع  تضاميها مع القضنة وذلك  سم المهيدس التويسي محمد الزواري.وحملت الساحة النثالنثة ا
حناء الذكرى النثالنثة  الفلسطنينة، وفي إطار االحتفال بالنوم العالمي للتضام  مع الشعب الفلسطنيي وا 

 كايو  األول. 15 في الغتنال الشهند الزواري
 2019/12/15، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 مب سيعلن صفقة القرن قبيل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدةا: تر ئيليةصحيفة إسرا .40

، بأ  البنت األبنض، نتجه بعد طول تردد إلى اإلعال  "نسرائنل هنوم" أفادت صحنفة تل أبنب:
، في الفترة ما بن  االيتخابات اإلسرائنلنة وبن  تشكنل الحكومة "صفقة القر "رسمنًا ع  تفاصنل 

واشيط  ستقرر خالل أنام فنما إذا كا  سنتم يشر "أمس األحد، أ  ، ذكرتكما  .اإلسرائنلنة المقبلة
جمنع تفاصنل خطة تسونة القضنة الفلسطنينة أو سنقوم ترمب بالتحفظ علنها لحن  ايتهاء ايتخابات 

 ."كنةنالرئاسة األمر 
 2019/12/16، الشرق األوسط، لندن

 

 قدسبنقل سفارتها إلى ال لنتنياهو البرازيل تتعهد .41
أكد يجل رئنس البرازنل أ  بالده ستتبع خطى الوالنات المتحدة وتيقل سفارتها إلى القدس  برازنلنا:

رئنس البرازنل جاننر علمًا أ   رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو.، بحسب ما ذكر العام المقبل
إلى القدس، لك  مسؤولن  أشار في وقت سابق إلى أيه نعتزم يقل سفارة بالده  قد كا  بولسويارو

 م  اإلضرار بعالقات البرازنل التجارنة مع الدول العربنة. خوفاً  يفوا ذلك الحقاً  كبار
 2019/12/15، الشرق األوسط، لندن

 
 2019لـ مليون دوالر 167ـتحجم عن إجراءات التقشف رغم عجز ميزانيتها بـأبو حسنة : "أونروا"  .42

ويروا، عديا  أبو حسية أ  المؤسسة األالياطق باسم وكالة  فاطمة الزهراء العونيي: أكد –غزة 
مبنيًا ملنو  دوالر نجب أ  نتم توفنرها حتى يهانة هذا العام.  167الدولنة تعايي م  عجز مالي قدره 

كنة لتمونلها ع  األويروا "البالغ نأكد أ  قطع الوالنات المتحدة األمر . و عجز غنر مسبوقالهذا أ  
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شدد على أ  لكيه ا" أحدث عجزًا كبنرًا في بريامج الطوارىء للمؤسسة الدولنة. م  منزاينته 30%
األويروا تحجم حتى اللحظة ع  اتخاذ أي إجراءات تقشف في الخدمات التي تقدمها لالجئن  وتبذل 

يقاذ برامجها م  أي تقلنص.  جهودًا كبنرة لجلب التمونل وا 
 2019/12/15، فلسطين أون الين

 
 في مدريد إسرائيلي استيطاني ملصقات ضد وفد .43

ذكرت القياة العبرنة السابعة، األحد، أ  يشطاء حركة المقاطعة الدولنة وضعوا ملصقات في  :رام هللا
ووفق القياة، فإ   نزور العاصمة. إسرائنلي شوارع العاصمة اإلسباينة مدرند، ضد وفد استنطايي

لضفة الغربنة نوسي داغا ، حنث تم إظهاره لرئنس مجلس مستوطيات اكا  الملصق األكنثر ايتشاًرا 
 بوجود جنثث لشهداء فلسطنينن . وهو نبيي جداراً 

 2019/12/15، القدس، القدس
 

سرائيل .44  حراك يتزايد في صفقة تبادل األسرى بين حماس وا 
 عديا  أبو عامر
 4للمّرة األولى، كشف عضو المكتب السناسّي لحماس ومسؤول ملّف األسرى موسى دودن ، في 

دول تعمل إلبرام  5كايو  األّول/دنسمبر، في حوار مع المركز الفلسطنيّي لإلعالم، ع  أسماء 
صفقة تبادل أسرى مع إسرائنل، وهي مصر، قطر، تركنا، السوند، وألماينا، وأخرى لم نسّمها، لكّ  

 محاوالتها لم تتقّدم بسبب تعّيت إسرائنل.
نا  آرو  شاؤول وهدار غولد ، الذن  تزعم إسرائنل أسرى إسرائنلّنن  هما الجيد 4تحتفظ حماس بـ

أيهما قتنال ، وتطالب باستعادة جنثامنيهما، فنما حماس ترفض كشف مصنرهما، اللذا  أسرتهما في 
، وهشام السّند م  أصول عربّنة، وأبراهام ميغستو نهودّي إنثنوبّي، وكالهما 2014حرب غّزة في عام 

صفقة  2011، وكايت حماس قد أبرمت مع إسرائنل في أكتوبر 2014دخال إلى غّزة طواعنة في عام 
 أسنرًا فلسطنيّنًا م  السجو  اإلسرائنلّنة. 1027تبادل أسرى شملت إطالق سراح 

تشرن  النثايي/يوفمبر، أعل  ميّسق شؤو  األسرى اإلسرائنلّنن  نارو  بلوم أّ  أكنثر م  قياة  3في 
في غّزة، وحماس تعرفها، وهياك تقّدم فنها. نتزاند تعمل للتوّصل إلى صفقة تفرج ع  األسرى 

تشرن  األّول/أكتوبر في تشكنل  21الحدنث ع  صفقة تبادل في ظّل أزمة يتيناهو، عقب فشله في 
تشرن  النثايي/يوفمبر، مّما قد ندفعه إلى إبرام  21حكومة جدندة، وتقدنم الئحة اّتهام ضّده بالفساد في 

 رطته.صفقة مع حماس إليقاذه م  و 
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وقال دودن  لـ"الموينتور": "أطراف كنثنرة أتتيا إلتمام الصفقة، وبعد أ  قّدميا إلنها مطالب مكتوبة، 
وتعاطت معيا بإنجابّنة، لكيها حن  تذهب إلى إسرائنل ال تعود، لعدم تلّقي رّد إنجابّي ميها، واألفضل 

وده، أ  نبرم صفقة جدندة كالسابقة، لبينامن  يتيناهو، بدل البحث ع  وسائل استخبارّنة الستعادة جي
 إ  أراد تحسن  وضعه الداخلّي".

لم تعل  حماس مطالبها إلبرام الصفقة، لك  نتوّقع أ  تطالب بإطالق سراح المئات م  األسرى 
 إسرائنلّنن . 4أصحاب األحكام العالنة، في ظّل أسرها 

"الموينتور": "يتوّقع أ  تشمل الصفقة قال مدنر مكتب إعالم األسرى في قطاع غّزة ياهد الفاخوري لـ
المقبلة، كالسابقة، إطالق سراح قادة فلسطنيّنن  أسرى م  كّل الفصائل، حماس وفتح والجهاد 
اإلسالمّي، والجبهات، وم  كّل الجغرافنا الفلسطنيّنة، الضّفة الغربّنة وقطاع غّزة والقدس والفلسطنيّنن  

 في إسرائنل".
عّول حماس على إبرام الصفقة لزنادة تصّدرها للمشهد الفلسطنيّي، مع على الصعند الداخلّي، ت

إصرارها أ  تتضّم  إطالق سراح األمن  العاّم للجبهة الشعبّنة أحمد سعدات، وعضو اللجية 
 21المركزّنة لفتح مروا  البرغونثي، كما أعل  عضو المكتب السناسّي لحماس صالح البردونل في 

 تشرن  األّول/أكتوبر.
سرائنل، معطنات أهّمها أّ  ملّف األسرى تح مل الجهود اإلقلنمّنة والدولّنة إلبرام صفقة بن  حماس وا 

اإلسرائنلّنن  نشّكل لحماس ورقة رابحة، تساوم بها إسرائنل، التي تشهد مطالبات باستعادتهم 
عالقاتها  باالستجابة إلى مطالب حماس، كما أّ  توافد الوسطاء على حماس نفتح المزند م  أبواب

السناسّنة، ونساهم في كسر الحصار السناسّي الذي تفرضه إسرائنل علنها، ونشنر إلى رغبة هذه 
 األطراف المختلفة في ما بنيها في زنادة يفوذها وتأنثنرها على حماس، خصوصًا مصر وقطر وتركنا.

يفنذها عملّنة خاّصة فنما تتحّدث إسرائنل ع  استعادة أسراها لدى حماس، نتخّوف الفلسطنيّنو  م  ت
لتخلنصهم، وم  مؤّشرات ذلك التحلنق المكنّثف لطائراتها في أجواء القطاع ميذ أوائل كايو  
مكا  أ  تقوم بمهام استخبارّنة تتعّلق باستعادة األسرى، أو الوصول إلى مكايهم،  األّول/دنسمبر، وا 

 مّما نزند م  حّدة التوّتر األميّي في غّزة.
األميّنة محّمد أبو هربند لـ"الموينتور"، وهو المتحدث الرسمي باسم حملة التحصن  قال خبنر الشؤو  

، لحمانة الفلسطنينن  م  المخاطر األمينة 2019المجتمعي التي ايطلقت في قطاع غزة في مانو 
التي نتعرضو  لها، إّ  "السعي اإلسرائنلّي إلى تحدند مصنر الجيود، والوصول إلى خبر أكند بأّيهم 

ناء أو أموات متوّقع، ألّيه نساهم في رفع سقف مطالب حماس أو تخفنضه إلبرام الصفقة، أح
سرائنل تستعن  بالعمالء على األرض والوسائل التقيّنة". وأضاف: "صحنح أّيها أعليت أّيهم قتلى،  وا 
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عل  أّي أّيهم أحناء، فنما تبدو حماس متكّتمة على مصنرهم، وال ت %1لك  نبقى لدنها احتمال بيسبة 
 معلومة إاّل بمقابل".

وال نبدو أّ  إسرائنل التي تعنش أزمة سناسّنة عاصفة قادرة على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس 
في ظّل حكومتها االيتقالّنة، لكّ  جهود مصر الحالّنة إليجاز تهدئة طونلة بنيهما قد تحّتم علنهما 

 مسافاتهما المتباعدة.إبرام الصفقة، وتقدنم تيازالت متبادلة لتقرنب 
 13/12/2019المونيتور، 

 
 بدون ديمقراطية لن ينتصر الشعب الفلسطيني .45

 حمادة فراعية
مهما غضبيا م  اإلسرائنلنن  وعلنهم، ومهما كرهيا سلوكهم االستعماري التوسعي والتصدي لهم، 

قنقة تخلو ومهما وضعيا مواصفات لمشروعهم العيصري االحتاللي االحاللي االستئصالي، فهي د
م  المغاالة في الحكم علنهم، ولك  يجاح مشروعهم واستمرارنته نعود لعدة أسباب ميها اعتمادهم في 

المستعمرة على يتائج صيادنق االقتراع، وتداول السلطة، وااليتخابات على أساس القائمة  إدارة
 الحزبنة الواحدة.

نثي الذي نقود حكومة المستعمرة، حنث ُندنر تعالوا يدقق في تمادي يتيناهو واللنكود والتحالف النثال
الصراع الداخلي اعتمادا على صيادنق االقتراع م  أجل البقاء في سلطة اتخاذ القرار، وعلى يتائج 

 االيتخابات، وهو ما نفتقده المشروع الوطيي الدنمقراطي الفلسطنيي ومؤسساته.
رئنس والمجلس التشرنعي ميذ عام ، وايتهت والنتي ال2006في فلسطن  آخر ايتخابات تمت عام 

، ومع ذلك نتم التطاول على حقوق الفلسطنينن  الدستورنة، وتتواصل سلطة اتخاذ القرار بدو  2010
أي مراعاة لضرورة االستجابة لمتطلبات إجراء االيتخابات وعدم تجدند دماء العاملن  وشرعنتهم 

 وبدو  االحتكام إلى صيادنق االقتراع.
حاال م  رام هللا، فهم نتحدنثو  ع  شروط االيتخابات ومطالبتهم أ  تكو  شفافة غزة لنست احس  

حكموا  أ تتحلى بالمصداقنة، وكأ  أصحاب القرار في القطاع سبق لهم وا  أجروا ايتخابات ميذ 
 !.اآل  إلى 2007ميفردن  عام 

ح وسلطة رام هللا ، التي أيجزتها حركة فت2006حركة حماس يجحت في االيتخابات التشرنعنة عام 
ومؤسساتها اإلدارنة واألمينة، وحماس جيت نثمارها باليجاح وتتباهى بها، وتيسى قناداتها أ  

وكلف الرئنس  إفرازاتهاااليتخابات تمت بإشراف سلطة رام هللا وأذعيت ليتائجها وتعاملت مع 
 هينة بتشكنل الحكومة. إسماعنل
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ح تتم االيتخابات البلدنة واليقابنة ومجالس طلبة وفي الضفة الفلسطنينة التي تقودها حركة فت
ولو على  إفرازاتهاالجامعات، وتحقق فنها حماس يجاحات ملموسة، وتحترم فتح يتائجها وتتعامل مع 

ايتخابات في قطاع غزة ال بلدنة وال يقابنة وال مجالس طلبة  أيمضض، ومقابل ذلك ال تتم 
يفوذًا وقوة في الضفة الفلسطنينة وداللة ذلك يتائج  الجامعات، وتتباهى قنادات حماس أ  لدنها

االيتخابات المختلفة، بنيما ُتسنطر حماس على القطاع، وال تسعى إلجراء االيتخابات وعملت على 
 تعنن  لجا  ميتقاة للبلدنات في غزة.

الل يائبًا لدى البرلما  جمنعهم ضد االحت 13لدى العدو اإلسرائنلي، تيجح قائمة فلسطنينة م  
والصهنوينة وضد العيصرنة عليًا، أما لدى الجايب الفلسطنيي، فااليتخابات معطلة معلقة، وُنسبب 

لماينا منركل أذلك حرجًا ألصدقاء الشعب الفلسطنيي أمام مجتمعاتهم وبرلماياتهم، مما دفع مستشارة 
ر إجراء االيتخابات أ  تطلب إجراء االيتخابات الفلسطنينة للضرورة ولألهمنة، ومع ذلك مازال قرا

ُمعلقًا، نيتظر القرار اإلسرائنلي بشأ  القدس، هذا إذا توفر القرار السناسي واإلرادة الوطينة إلجراء 
 االيتخابات الفلسطنينة.

الصراع بن  المشروعن  متواصل، بن  المشروع الوطيي الدنمقراطي الفلسطنيي في مواجهة المشروع 
ونجب أ  نكو  واضحًا م  تجربة التارنخ ومعطنات الواقع، ل   االستعماري التوسعي اإلسرائنلي،

نيتصر المشروع الفلسطنيي على المشروع اإلسرائنلي إذا لم نتفوق علنه في األداء والدنمقراطنة 
 والتماسك والوحدة واالحتكام في إدارته إلى مجموع القوى الفلسطنينة ووحدتها وتحالفها على أساس:

 ك مع مؤسسة تمنثنلنة موحدة وأدوات كفاحنة متفق علنها.بريامج سناسي مشتر  -1
يضال شعبي سلمي بمشاركة كل شرائح المجتمع الفلسطنيي، عبر نثورة وايتفاضة شعبنة تخلو  -2

م  العيف والعمل المسلح الذي نتفوق به العدو اإلسرائنلي على الشعب الفلسطنيي وقواه السناسنة 
 المياضلة.

نة لعدالة المطالب الفلسطنينة، وشراكة اإلسرائنلنن  مع اليضال الفلسطنيي كسب ايحنازات إسرائنل -3
ضد االحتالل والصهنوينة والعيصرنة، وم  اجل مستقبل مشترك للشعبن  على االرض الفلسطنينة 

 الواحدة.
 16/12/2019، الدستور، عّمان
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 جاهزية الجيش اإلسرائيلي حقائق وأوهام .46
 شرنف أبوبسام 

حن  تشكنل  إلىاإلسرائنلنة خالل فترة حكم ايفراد يتيناهو بالحكم ) اإلعالمأجهزة كنثر الحدنث في 
للقضاء على الوجود العسكري ” حول جاهزنة الجنش اإلسرائنلي لش  هجوم واسع رابح  حكومة(،
ترفع  إشاعةعربنة تبحث ع  يبأ أو  إعالمومحور المقاومة وايساقت وراء ذلك أجهزة  ،” اإلنرايي
فضخمت التعلنقات اإلسرائنلنة وخلطت بن  مالحظتن  يقدنتن  أوردهما بعض المعلقن   ت،المعيونا

الصحفنن  اإلسرائنلنن ، وسرى هذا التضخنم في عروق م  أصغى للتغطنة العربنة لهذا الخبر، 
 ما.بالخطر إلى حد  اإلحساسوتخدر 
الصهانية والصهانية  إلمبرنالنن اومحور مقاومة  الشعوب،بحتمنة ايتصار  إنماييام   ايطالقانهميا 

 يواجهه م  أعدائيا االمبرنالنن  أ  يقول كالما دقنقا حتى يكو  متمكين  م  تقدنر ما
: استيادا لكل المعلومات المتاحة ، والتي تتوفر ألي باحث متعمق في الشؤو  التسلنحنة ،  أوال

الطائرات القاصفة والمقاتلة وفي  يستطنع أ  يكو  متأكدن  أ  سالح الجو اإلسرائنلي نمتلك أحدث
 نرصدها الرادار ، وا  إسرائنل تمتلك م  الصوارنخ المضادة للصوارنخ ما التي ال f-35مقدمتها 

نحص  أجواءها إلى حد بعند ) دفعت الوالنات المتحدة أكنثر م  ملناري دوالر مساعدة لفرنق عمل 
شركة رفائنل مع شركات امنركنة متخصصة طور صوارنخ نسمويها إسرائنلنة الصيع ، وذلك بتعاو  

، األخرى( ، وسالح الجو جاهز وقادر على القصف وتيفنذ المهمات وكذلك األمر باليسبة لألسلحة 
اليووي ( ، وسالح الدبابات والمدفعنة النثقنلة  بالوقود 5عشرة غواصات بنيها  أضنفتوهي بحرنة ) 

الوالنات المتحدة ، ونملك الجنش اإلسرائنلي التي حدنثت العام الماضي لتضم أحدث ما أيتجته 
كمنات هائلة م  الذخائر المختلفة والقذائف وتؤكد المعلومات الدقنقة أ  عددا م  أيواعها محرم 

 دولنا !! ، وميها الفوسفورنة واليابالم هذه هي الحقنقة !
ة التي تقوم ببنثه عادة جزء م  سنيارنو المخابرات اإلسرائنلن إالحدنث الصحفنن  اإلسرائنلنن   وما

، وأعتقد أيه معروف للجمنع أ  الصحافة ” أي عدوا  كبنر ” قبل قنام إسرائنل بعملنة واسعة 
تقرره المخابرات ،  ما إالتتمتع بأي هامش م  الحرنة أو االستقاللنة أو الصدق  اإلسرائنلنة ال

لصحفي أو ذاك أو لهذه القياة ، نعطى لهذا ا”سبق صحفي” إلىنرنده مسؤولو المخابرات  فنتحول ما
يشره بعض الصحفنن  حول عدم جاهزنة الجنش  التلفزنوينة أو تلك ، وم  المؤكد دو  شك أ  ما

اإلسرائنلي لش  عملنة واسعة هوما خرج م  مكتب مسؤول الدعانة والتعبئة واألخبار في المخابرات 
، ع  وضع الجنش ومدى استعداده ، ”نلألعداء إسرائ” فكرة خاطئة  إعطاءاإلسرائنلنة ، والهدف هو 

 وهو يوع م  الخداع اإلسرائنلي المعروف لدى المتتبعن  .
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الملتزم أ  نعرف ذلك ، وأ  نتخذ هذا التضلنل اإلسرائنلي فرصة للتحذنر مما تخطط  اإلعالموعلى 
ل مرة بتهدند ، خرج بومبنو النوم وألو ” الحربنة  اإلعالمنةالمياوشات ” له إسرائنل، وتحدننثا لهذه 

عدم ينة وعدم رغبة ” م  يمط جدند ومتعاكس مع كل ما كا  نردده بومبنو ورئنسه م   إلنرا 
 إلنرا ، فقد أعل  تهدنده ” الوالنات المتحدة باالشتباك مع انرا  ورفضهما لش  حرب على انرا  

  في قامت طهرا  بمس مصالح واشيط أ بتوجنه ضربات عسكرنة لطهرا  قادرة على شلها 
 قاموس ترامب . إلىيظريا  الميطقة ، وتفسنر كلمة مصالح واشيط  لنس صعبا اذا ما

واحتالل م  البنشمركة البارازاينة، وردا على ذلك دعمت  ليفترض جدال أ  كركوك تعرضت لغزو
القوات العراقنة السترجاع كركوك حنث سنكو  العسكر االمنركنن  قد دخلوا مع البنشمركة  إنرا 
 إنرا وبيفس الطرنقة سنعتبر بومبنو  أمنركاذلك سنعتبره بومبنو ضربا لمصالح  اليفط،ية على للهنم

هي أسقطت طائرة إسرائنلنة محملة بالسالح متوجهة لكردستا  قرب  أ  أمنركامعتدنة على مصالح 
حزب !! ياهنك ع  دعم  إنرا معاقل المجموعات الكردنة المسلحة التي تقوم بعملنات عسكرنة داخل 

 الحشد.هللا في أي معركة أو أيصار هللا أو 
نكفي، وعبر  وال نظ  أحد أ  ترامب سنجازف بحناة جيود امنركنن  بل لدنه م  جيود حلفائه ما

للقنام  أبنبع  اعتماد واشيط  على تل  الالتنينة(، أمنركافي شأ   )حتىبومبنو أكنثر م  مرة 
 واشيط .بحروبها ينابة ع  

 …..لك  
إسرائنل  أ نعيي أبدا ، ونجب أال نعيي أيه سنيجح في مهماته أو  جاهز ال اإلسرائنلينش كو  الج

ما نواجه السنيارنوهات هذه المحتملة  فالتفوق الجوي  إعدادستيتصر ، بل وهذا على محور المقاومة 
ة في له عالج على األرض ، وعبر المقاتلن  الشجعا  حساباتيا نجب أ  تقوم على الحقنقة المتجسد

، ) وبما أ  الموازن  المتفق علنها دولنا تميع تمكن  ” جاهزنة جنش العدو لش  عملنات واسعة ” 
فا  اليجاح في كسر شوكة آلة العدو نكم  في أسالنب  اإلسرائنليسورنا م  التواز  مع السالح 

 هة الداخلنة.غنر الجاهزة للحرب ، وهي الجب اإلسرائنلنةعلى الجبهة  الهجوم الدفاعي الذي نركز
 15/12/2019رأي اليوم، لندن، 

 
 غاز االحتالل في بيوت المصريين .47

 مصطفى عبد السالم
خالل أسبوعن  فقط سنتدفق الغاز اإلسرائنلي الميهوب إلى مصر، كما قال نوسي جفورا، يائب 

نب بحري الرئنس التيفنذي لشركة دنلنك درنلنيغ اإلسرائنلنة، فقد استكملت الشركة اختبارات خط أياب
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ليقل الغاز الطبنعي إلى مصر، وبالتالي ستبدأ دنلنك التصدنر والمبنعات التجارنة للسوق المصرنة 
 بيهانة الشهر الجاري.

ملنار  15تصرنح جفورا هو األحدث في ملف صفقة تصدنر غاز االحتالل إلى مصر والبالغ قنمتها 
، على 2030غاز على مصر حتى العام سيوات، وهو ما نعيي مواصلة تدفق هذا ال 10دوالر ولمدة 

الرغم م  توافر فوائض غاز طبنعي ضخمة لدى مصر، وامتالك البالد أكبر حقول إليتاج الغاز في 
 ظهر.ميطقة شرق البحر المتوسط هو حقل 

ومع بدء تدفق غاز االحتالل إلى مصر ودخول االتفاق حنز التيفنذ، فإ  هذه الحدث اليادر نعد 
العالقات بن  البلدن  بعد توقنع معاهدة السالم، وأكبر وأبرز تطبنع اقتصادي على األخطر في تارنخ 

 .1979، بل ونصفه مسؤولو  إسرائنلنو  بأيه أهم اتفاق ميذ العام اإلطالق
أول المستفندن  م  بدء تدفق الغاز على مصر، في هذا التوقنت بالذات، هو االقتصاد اإلسرائنلي 

ميها زنادة الفقر، وعجز الموازية العامة، وزنادة المخاطر الجنوسناسنة،  الذي نعايي م  مشاكل عدة،
وضعف االستقرار السناسي، والتكالنف المرتفعة لنثالنثة ايتخابات جرت في أقل م  عام وتقدر كلفتها 

 ملنار دوالر. 2.8ملنار شنكل، أي يحو  10بيحو 
نية الدولة إليفاقها على التعلنم فصفقة تصدنر الغاز لمصر ستدّر ملنارات الدوالرات على خز 

والصحة، وتحقق الربح للمواطين  كما قال رئنس حكومة االحتالل اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، ونثايي 
المستفندن  يتيناهو يفسه، الذي نواجه معركة سناسنة داخلنة شرسة واتهامات في قضانا فساد، فهو 

فبرانر  19وصفها بالتارنخنة عقب توقنعها نوم الذي رعى الصفقة وأشرف علنها ودعمها، وهو م  
 ، بل واعتبرها "نوم عند إلسرائنل".2018

والغاز اإلسرائنلي الميهوب الذي سنتدفق على مصر يهانة الشهر الجاري ل  نعاد تصدنره كله إلى 
الخارج "في إطار تحول مصر لمركز إقلنمي لتداول الطاقة" كما نقول المدافعو  ع  الصفقة 

ررو  لجرنمة استنراد الغاز الذي يهبته دولة االحتالل م  حقول مصر في مناه البحر المتوسط والمب
أو م  حقول الفلسطنينن  الواقعة قبالة سواحل غزة، بل سنذهب جزء ميه للسوق المحلنة لندخل 

 بنوت ومصايع ومحال ومتاجر المصرنن .
بأ  مصر ستستخدم جزءًا  2018س فوزنر البترول المصري طارق المال اعترف في ميتصف أغسط

م  الغاز اإلسرائنلي المستورد في السوق المحلنة، كما سنتم استخدامه في المخزو  االستراتنجي 
 لوقت األزمات، بل أكد أ  هذا "الغاز سنكفي مصر ونحل أزمات كنثنرة".



 
 
 
 

 

 37 ص             5111 العدد:             12/16/2019 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

رائنلي وبسرعة، والملفت في األمر، ذلك إصرار الجايب المصري على إتمام صفقة استنراد الغاز اإلس
رغم اكتفاء مصر م  الغاز الطبنعي وتصدنر الفائض، وا عال  الحكومة المصرنة ع  اكتشافات 

 جدندة في مجال الغز واليفط م  وقت آلخر.
إذا كايت السلطة المصرنة تصر على الصفقة رغم تأكندها المستمر أيه ال عالقة لها بها، وأيها 

نقول إ  الشركة المستوردة مملوكة لمؤسسات في الدولة، تخص شركة قطاع خاص، رغم أ  الواقع 
فإ  أقل ما نفعله المصرنو  هو مقاطعة غاز دولة االحتالل، والحنلولة أل  هذا الغاز نكو  جزءًا 

 م  طعامهم، أو أ  نتحول الغاز الميهوب إلى جزء عادي م  حناتهم ومعنشتهم.
 15/12/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 المستجدة إلجراء اتصاالت مع إيران تشعل ضوءا  أحمر في إسرائيلحماسة ترامب  .48

 أمنر تنفو  وعاموس هرئنل
أعاد الرئنس األمنركي، دويالد ترامب، هذا األسبوع، طرح مشكلة على جدول األعمال اختفت تقرنبًا 

دة: في األشهر األخنرة، على خلفنة األزمات السناسنة المتقابلة في إسرائنل والوالنات المتح
المفاوضات مع إنرا . جرى هذا في أعقاب صفقة تبادل يادرة حدنثت في يهانة األسبوع الماضي بن  

، في 2016واشيط  وطهرا ، ُأطلق في إطارها سراح عالم أمنركي كا  محتجزًا في إنرا  ميذ سية 
ه العقوبات مقابل إطالق سراح مواط  إنرايي كا  مسجويًا في أمنركا، وم  المفترض أ  نحاَكم لخرق

 األمنركنة ضد إنرا .
"شكرًا جزناًل إلنرا  على مفاوضات يزنهة جدًا"، أعل  الرئنس ترامب على حسابه على تونتر. 
وأضاف بحماسة: "ايظروا، يح  قادرو  على التوصل إلى اتفاق معًا". كايت هذه أول مرة ميذ يهانة 

فاوضات مع اإلنراينن  بشأ  اتفاق يووي جدند أنلول نتطرق فنها ترامب، عليًا، إلى رغبته في إجراء م
 وشامل.

قبل أربعة أنام م  ذلك، ذكرت صحنفة الـ"وول سترنت جوريال"، يقاًل ع  مصادر في اإلدارة 
ألف جيدي أمنركي إضافي إلى الشرق األوسط، في  14األمنركنة، أ  ترامب نفكر في إرسال يحو 

را . وزارة الدفاع األمنركنة سارعت إلى تكذنب الخبر إطار اإلعداد لمواجهة عسكرنة محتملة مع إن
رسمنًا، وترامب يفسه وصف الكالم بأيه "أخبار مفبركة". لك  مصادر في الكويغرس األمنركي 

 زعمت أ  اإلدارة يدرس بجدنة االحتماالت في األسابنع األخنرة.
ة غنر مستقرة وم  الصعب السناسة األمنركنة في الشرق األوسط في فترة ترامب تواصل سنرها بصور 

التيبؤ بها، وهي تتأرجح بن  تلمنحات إلى تهدندات بالحرب في نوم األربعاء وبن  تغرندات بشأ  
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اتفاقات في نوم األحد. التغنرات المفاجئة تطرح تحدنًا معقدًا باليسبة إلى دول الشرق األوسط، وبنيها 
األمنركنة. بدا أ  الصعوبة ازدادت بعد المعركة إسرائنل، التي تحاول أ  تفهم إلى أن  تسعى اإلدارة 

االيتخابنة النثاينة للكينست التي ايتهت بتعادل إضافي بن  الحزبن  الكبنرن  في أنلول. ترامب لم 
وفّسر المعلقو  ذلك بأيه تعبنر  -نتحدث هاتفنًا مع رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو بعد االيتخابات 

 بتعاد عّم  نعتبره "خاسرًا"، وع  ضعف العالقة مع يتيناهو.ع  إرادة الرئنس األمنركي اال
لك  في األسابنع األخنرة، تجددت الصلة المباشرة، وجرت على األقل محادنثتا  هاتفنتا  بن  
الزعنمن . كما التقى يتيناهو خالل زنارته البرتغال وزنر الخارجنة األمنركي، مانك بومبنو. مصدر 

لزعنمن  اّدعى في حدنث مع "هآرتس" أيه لم تك  هياك، فعلنًا، برودة في مّطلع في االتصاالت بن  ا
العالقات بنيهما بعد االيتخابات، وم  جهة نثاينة، الحدننثا  اللذا  جرنا مؤخرًا ال ندال  على عودة 
الحرارة. بحسب هذا التفسنر، نعتقد يتيناهو أ  علنه المبادرة إلى الحدنث مع ترامب فقط عيدما نكو  

ك سبب واضح لذلك، وم  األفضل عدم ترتنب محادنثة لنس لها هدف واضح. الرئنس األمنركي هيا
غارق في األشهر األخنرة في مشكالت داخلنة، وفي طلنعتها عملنة تيحنته م  جايب الكويغرس 

 األمنركي، ونخصص جزءًا كبنرًا وقته لمشاهدة التلفزنو  وخوض مشاحيات صغنرة على تونتر.
ب مع يتيناهو الذي جرى قبل نثالنثة أسابنع، شكر رئنس الحكومة الرئنس األمنركي في حدنث ترام

على قراره عدم اعتبار المستوطيات غنر قايوينة. في حدنث األسبوع الماضي، ركز االنثيا  على 
المسألة اإلنراينة. طلب يتيناهو زنادة ضغط الوالنات المتحدة على إنرا ، بعد موجة التظاهرات التي 

الدولة في تشرن  النثايي. في القدس، راضو  ع  قوة العقوبات، لكيهم ال نزالو  نتخوفو  م  عّمت 
تجدد المالحقة األمنركنة لطهرا  على أمل ترتنب اجتماع بن  ترامب والرئنس اإلنرايي حس  
  روحايي. في الواقع، نّدعو  في إسرائنل أيه توجد فجوة كبنرة بن  مواقف الطرفن ، وأنضًا نعتبرو 
 -أ  هياك سببًا للتفاؤل، هو رغبة الرئنس األمنركي في عدم إغضاب قاعدة مؤندنه م  المسنحنن  

اإليجنلنن  )الذن  نمقتو  طهرا (، قبل االيتخابات الرئاسنة المقبلة في الوالنات المتحدة في تشرن  
 .2020النثايي 

ول إ  مجرد عقد اجتماع بن  ترامب لك  مسؤولن  إسرائنلنن  كبارًا يقلوا إلى األمنركنن  رسالة تق
وروحايي سنؤدي إلى تخفنف الضغط على إنرا . بحسب التغنرات اإلسرائنلنة، سناسة الضغط 
تيجح، لنس فقط بسبب تأنثنر العقوبات في اقتصاد إنرا ، بل أل  المجتمع الدولي بدأ ندرك أ  لنس 

حدة. قمة بن  الزعنمن  ستبّث شنئًا لدى إنرا  م  طرنق للهرب سوى الخضوع لمطالب الوالنات المت
آخر هو: الضغط األمنركي موقت ونمك  تخفنفه. بحسب مصدر إسرائنلي، "حالنًا، نوجد شعور في 

 العالم أ  األمنركنن  نضربو  إنرا  كل أسبوع بمطرقة ُأخرى".
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ت في أنلول، عيدما كا  االجتماع )بن  ترامب وروحايي( مطروحًا على جدول األعمال )ايتشر 
تقدنرات أيه سنجري على هامش عقد الجمعنة العمومنة لألمم المتحدة(، بدأت شركات أجيبنة متعددة 
التفكنر في إعادة يشاطها إلى إنرا . وقال سفنر إسرائنل في واشيط ، رو  درنمر، لمسؤولن  كبار 

زلة، سنسمح في اإلدارة أ  االجتماع سنقلل م  التأنثنر السنكولوجي للعقوبات إحساس إنرا  بالع
لليظام في طهرا  بأ  نقدم إلى جمهور بالده أفقًا متفائاًل على الرغم م  الوضع االقتصادي الخطنر 

 في البالد.
بومبنو ومسؤولو  كبار آخرو  في اإلدارة األمنركنة عّبروا ع  تفهمهم االدعاءات اإلسرائنلنة، لك  

يي أو التحدث معه هاتفنًا، م  دو  شروط الرئنس يفسه لم نتأنثر. كا  ترامب مستعدًا للقاء روحا
مسبقة، على الرغم م  كل التحفظات التي أعربت عيها القدس. االجتماع لم نحدث في اليهانة، في 

 األساس بسبب رفض اإلنراينن  إجراءه، م  دو  بادرات طنبة أمنركنة مسبقة.
واشيط  والقدس بسبب سلسلة في خلفنة هذا كله، كا  هياك أنضًا التوتر الذي يشأ في الصنف بن  

هجمات جونة يسبتها وسائل اإلعالم األجيبنة إلى إسرائنل، ضد قوافل وقواعد تابعة للمنلنشنات 
الشنعنة المدعومة م  إنرا  في العراق. في الوالنات المتحدة هياك تخوف م  أ  تؤدي هذه 

في الدولة. في يهانة آب يشر  الهجمات إلى أعمال ايتقامنة ضد آالف الجيود األمنركنن  الميتشرن 
"البيتاغو " بنايًا حادًا بصورة غنر مسبوقة أعرب فنه ع  دعمه لسنادة العراق، في الوقت الذي 

 اتهمت حكومة بغداد إسرائنل بالهجمات.
بدءًا م  هجمات ايتقامنة ضد قوات  -المؤسسة األمينة األمنركنة أقلقها عدد م  السنيارنوهات 

، وصواًل إلى الطلب الرسمي لحكومة العراق بإخراج جيودها م  هياك. إذا صّحت أمنركنة في العراق
 هذه التقارنر، في يهانة األمر، نبدو أ  للموقف األمنركي أهمنة حاسمة.

 "هآرتس"
 16/12/2019، األيام، رام هللا
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 العاصمة التويسنة تدش  أكبر معلم نخلد القضنة الفلسطنينة.

 2019/12/15، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 
 


