
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 تمويل "صفقة القرن"ل ترامب : الكونغرس رفض طلبهآرتسصحيفة 
 مشاريع غزة تهدف إلقامة كيان في القطاع ..: يجب إجراء االنتخابات في القدسعباس

 ه طائرة لالحتالل شرق خان يونسشهيد استهدفت
 إطفاء لقطاع غزة قطر تتبرع بسيارات

 بحرمان الفلسطينيين من حرية التعبير "فيسبوك"و "إسرائيل"تتهم  ووتش" هيومان رايتس"

"كتائب القسام" تكشف عن "عملية 
 "إسرائيل" أمنية" نفذتها ضد  

 
 3... ص 

 

 5113 18/12/2019 برعاء ألا

 



 
 
 
 

 

 2 ص             5113 العدد:             12/18/2019 ربعاءل ا التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 4 مشاريع غزة تهدف إلقامة كيان في القطاع ..ابات في القدس: يجب إجراء االنتخعباس  2.
 5 اشتية: ارتفاع قيمة التبادل التجاري المباشر مع العالم يعكس وعي المستهلك الفلسطيني  3.
 6 يةمعاداة للسام "إسرائيل"" ترفض اعتبار انتقاد الفلسطينية "الخارجية  4.

 
  المقاومة:

 7 شهيد استهدفته طائرة لالحتالل شرق خان يونس  5.

 7 فتوح يطلع وفدا أمميا على مساعي عقد االنتخابات العامة في فلسطين  6.

 7 لبنانحماس والجهاد تدعوان "الونروا" إلغاثة عاجلة في   7.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 8  "غالف غزة"في مناطق  "مناورات عسكرية"جيش االحتالل يجري   8.
 9 "إنتل" تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي إسرائيلية بصفقة بلغت ملياري دوالر  9.

 10 رة القضاء: تعيين القائمة بأعمال المدعي العام يقوض النيابةصراع بوزا  10.

 10 رئيس شاباك السبق: فشلنا فشالا ذريعاا في مالحقة عياش  11.

 10 احتدام التنافس بين نتنياهو وساعر على زعامة الليكود  12.

 F35 11صادر أمنية إسرائيلية: روسيا محبطة ومحرجة من عدم قدرة أنظمتها على رصد طائرات م  13.
 

  :الرض، الشعب
 12 مليار شيكل على االستيطان بالضفة سنويا 1.2: حكومة نتنياهو أنفقت أكثر من إسرائيليتقرير   14.
 13 استهداف غير مسبوق لألسيرات بسجون االحتالل شؤون السرى:  15.
 13 عربة في جنين واعتقاالت بالضفة 25هدم منزل بالقدس وتحطيم   16.
 13 القصى المسجد إصابات في الخليل.. ومستوطن يحاول رفع علم االحتالل في  17.
 14 يعد إخفاق "كوربين" في االنتخابات البريطانية خسارةا لفلسطين": المؤتمر الشعبي"  18.

 
  الردن:

 14 مطالبات لملك الردن بعدم تسليم المتسلل اإلسرائيلي إال بصفقة تبادل  19.

 15 القتصاد الفلسطينيتجارة عمان ُتعلن تسخير إمكانياتها لخدمة ا  20.
 



 
 
 
 

 

 3 ص             5113 العدد:             12/18/2019 ربعاءل ا التاريخ: 

                                    

  عربي، إسالمي:
 15 إطفاء لقطاع غزة قطر تتبرع بسيارات  21.

 
  دولي:

 15 تمويل "صفقة القرن"ل ترامب : الكونغرس رفض طلبهآرتسصحيفة   22.

 16 مليون يورو 76يوية بـألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية ح  23.

 16 بحرمان الفلسطينيين من حرية التعبير "فيسبوك"و "إسرائيل"تتهم  ووتش" هيومان رايتس"  24.
 

  حوارات ومقاالت
 16 أنطوان شلحت... ماذا وراء تصدير السالح اإلسرائيلي؟  25.
 18 عبريب البرنتءوي... انتخابات الكنيست: هل الثالثة ثابتة؟  26.
 19 دان شيفتن... لتحقيق الهدوء بعيد المدى في غزة« فاشلة»تحسين الوضع االقتصادي.. رافعة   27.
 21 أون هدابر -لي... معاهدة الدفاع مع الواليات المتحدة.. خطأ استراتيجي  28.

 
 24 :كاريكاتير

*** 
 
 

 "إسرائيل""كتائب القسام" تكشف عن "عملية أمنية" نفذتها ضد  .1
كشفت كتءئب عز الدين القسءم الجنءح الاسكبري لحبركة حمءس تفءصيل إحدى ": البرأي" –غزة 

مة الفلسطينية وأجهزة مخءعبرات االحتالل الامليءت األمنية األكثبر تاقيًدا في صبراع األدمغة عين المقءو 
 .2018و 2016اإلسبرائيلي والتي دابرت عين عءمي 

جء  ذلك في فيلم عانوان "سبراب" عث ععبر قنءة "الميءدين" الفضءئية الليلة وتضمن تسجيالت ومشءهد 
 حول إدابرة طءقم أمني عكتءئب القسءم لمصدبر مزدوج )عميل مزدوج(.

قم األمني للمقءومة عإدابرة المصدبر لفتبرة زمنية طويلة والتمكن من ويظهبر الفيلم كيف نجح الطء
تضليل ضعءط جهءز المخءعبرات اإلسبرائيلية )الشءعءك( واالستخعءبرات الاسكبرية عءلجيش )أمءن( وكشف 

حعءطهء.  نوايء ومخططءت االحتالل وا 
ت السبرية وكشف هذا وياد هذا الفيلم سءعقة إعالمية يتم خاللهء اإلفبراج عن هذا الحجم من التسجيال

 النوع من الامليءت األمنية الماقدة التي تدوبر عين المقءومة واالحتالل.
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وعحسب مء كشفته المقءومة في الفيلم فإن االحتالل كءن يحءول تفجيبر مبراعض صوابريخ القسءم، مء 
مؤسسة وتكشف التسجيالت حءلة النشوة واالنتصءبر التي عءشتهء ال يظهبر مدى إيالم هذا السالح له.

 أمني. إنجءزاألمنية اإلسبرائيلية عذبراعيهء )الشءعءك( و)أمءن( احتفء  عمء اعتقدت أنه 
وحسب مء كشف عنه ضعءط التشغيل اإلسبرائيليين للمصدبر الفلسطيني فإن "المؤسسة األمنية عن 

كل تلك اإلنجءزات ليست سوى  أنعكبرة أعيهء تحتفي عمء يحققه من إنجءزات مهمة" قعل أن تكتشف 
 سبراب.

ويكشف الفيلم كيف تمكنت المقءومة من اعتقءل عمال  ومتاءونين مع االحتالل من خالل كشف 
وفي  نقءط ميتة، إضءفة إلى كشفهء أسءليب عمل جهءز المخءعبرات وطبريقة انتخءعهء للنقءط الميتة.

ظهءبر ضءعط "السنتبرال" حي ث توضح سءعقة هي األولى نشبرت المقءومة آلية االتصءل مع المشغلين وا 
 منظومة عمل ضعءط مخءعبرات االحتالل.

وتاكس هذه الاملية تفوق قدبرات المقءومة على الصايد األمني واالستخعءبري في مابركة وصبراع 
 من خالل دبرتهم على تضليل المشغلين من ضعءط االحتالل. األدمغة

 17/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مشاريع غزة تهدف إلقامة كيان في القطاع ..القدس : يجب إجراء االنتخابات فيعباس .2

محمود ععءس، في مستهل كلمته في اجتمءع اللجنة المبركزية  السلطة الفلسطينية برام هللا: قءل برئيس
لحبركة فتح، أمس، إن االنتخءعءت البرئءسية والتشبرياية يجب أن تجبري في كل من القدس وغزة 

اقدهء في أقبرب فبرصة ممكنة، وعدأنء المسءعي واإلجبرا ات وأضءف: اتخذنء قبرابرا ع والضفة الغبرعية.
من أجل الوصول إليهء من خالل لجنة االنتخءعءت التي عدأت مسءعيهء مع الفصءئل، لتحقيق هذا 

 الهدف.
: قءم برئيس لجنة االنتخءعءت المبركزية حنء نءصبر عءالتصءل عءلقوى كءفة، وأعلغنء أن كل ععءسوتءعع 

مءس قد وافقت على إجبرا  االنتخءعءت التشبرياية والبرئءسية، وعقي أن نصل القوى عمء فيهء حبركة ح
، وفي الاءم 1996إلى موافقة الحكومة اإلسبرائيلية لاقد االنتخءعءت في القدس، كمء جبرى في الاءم 

، وأبرسلنء برسءلة برسمية للحكومة اإلسبرائيلية، وأعلغنء جميع األصدقء ، وعلى برأسهم 2006و 2005
لى اآلن لم يأت جواب من االتحءد األو  بروعي عأن يتكلموا مع إسبرائيل من أجل هذا الموضوع، وا 

الحكومة اإلسبرائيلية، نحن يهمنء جدا أن نجبري االنتخءعءت ألننء نبريد أن نستكمل مؤسسءتنء التشبرياية 
عكل مء أوتينء من قوة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تجبري في القدس والضفة الغبرعية وقطءع غزة، 
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حن عءنتظءبر هذه الموافقة، وسنامل جهدنء لنصل إلى هذه النتيجة، ويجب أن نستاد لهذه ون
 االنتخءعءت، التي تهم حبركتنء".

: "هي أمبر مهم ألنهء تجبري عند جيبراننء، وتؤثبر ععءسوحول إجبرا  االنتخءعءت اإلسبرائيلية، قءل 
ة تشكيل حكومة إسبرائيلية، وهذه علينء، خءصة أنهء الثءلثة التي ياقدونهء دون الوصول إلى إمكءني

، ونأمل أن تنجح، ونأمل أن تأتي عوجوه تؤمن عءلسالم وتقعل 2/3/2020االنتخءعءت ستجبرى في 
 السالم مانء، وأن نسيبر عاملية سالم إلى النهءية".

وحول الاالقة مع أميبركء، قءل: هي قضية مهمة جدا، وكمء تالمون عأن موقفنء من "صفقة الاصبر" 
مء هو، نحن نبرفض الصفقة سوا  مء طبرح منهء أو لم يطبرح إلى اآلن، ونابرف أن الذي لم مء زال ك

يطبرح قد يكون أسوأ ممء طبرح، ولكن مع ذلك نقول إن موقفنء من "صفقة الاصبر" ثءعت، وعءلتءلي 
 تتعاه المواقف الخءصة من الذي جبرى في وابرسو والعحبرين.

التي قبربرت أميبركء أن تعنيه في غزة، وهو سيتعاه وأضءف: هنءك قضية جديدة وهي قضية المستشفى 
المطءبر والمينء ، علمء أنه كءن لدينء مطءبر ومينء ، ولكن دمبرتهمء إسبرائيل، عندمء يعحثون عن 
المستشفى والمينء  والمطءبر، فإنهم يستكملون "صفقة الاصبر" من أجل فصل غزة عن الضفة 

قءمة كيءن ال ندبري مء هو، ولكن يبريد ون إقءمة كيءن في غزة، ومن هنء، هذه األموبر التي الغبرعية، وا 
 ياملون على تحقيقهء من مينء  ومطءبر وغيبرهء تصب في هذه الخءنة.

 17/12/2019، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اشتية: ارتفاع قيمة التبادل التجاري المباشر مع العالم يعكس وعي المستهلك الفلسطيني .3

قيمة الصءدبرات الفلسطينية تضءعفت  إن(: قءل برئيس الوزبرا  محمد اشتية، اإللكتبرونيةيءم برام هللا )األ
خالل السنوات األخيبرة، في مؤشبر على ثقة المستهلك الدولي المتصءعدة عءلمنتج الفلسطيني، فيمء 

هتمءم ياد ابرتفءع الوابردات الفلسطينية المعءشبرة من دول الاءلم دليال على وعي المستهلك المحلي وا 
 برجءل األعمءل عفك التعاية عن االحتالل.

جء  ذلك خالل كلمة لبرئيس الوزبرا  في حفل اإلعالن عن الفءئزين عجءئزة مصدبر فلسطين للاءم 
، الذي نظمه مبركز التجءبرة الفلسطيني "عءل تبريد" عبرام هللا، أمس، عحضوبر عدد من الوزبرا  2018

 وبرجءل األعمءل وممثلين عن القطءع الخءص.
، دليل كعيبر على وعي المستهلك %16ءل اشتية: ابرتفءع قيمة وابرداتنء المعءشبرة من الاءلم أكثبر من وق

 عمغءدبرة منصة التعاية للواقع الذي يفبرضه االحتالل. األعمءلالفلسطيني، واهتمءم برجءل 
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وأضءف: "نقدبر ونبرعى الجهد الذي يقوم عه القطءع الخءص، ألنه يصب في عصب االستبراتيجية 
 تنوعه وبرفع الوابردات". إلىتازيز المنتوج الوطني والداعية  إلىسطينية البرامية الفل

وتءعع: "الوضع االقتصءدي صاب، ولكن اإلصبرابر الفلسطيني هو الذي يجال من الصاوعة فبرصة 
وكل الذين عءشوا على هذه األبرض يالمون مانى أن نجال من الصاوعة فبرصة، وهنءك قصص 

ذا أبردنء أن ناطي الجءئزة ألحد، فكل  إنتءجع ومءكينءت نجءح كعيبرة لشبركءت ومصءن  إنسءنوا 
 فلسطيني صءمد على أبرضه يستحق هذه الجءئزة".

اشتية عن عد  الامل الفالي في المنطقة الصنءعية في جنين، وكذلك في المنطقة الصنءعية  وأعلن
 .في الخليل، وهنءك منطقة صنءعية جديدة في نءعلس

 18/12/2019، اليام، رام هللا
 

 معاداة للسامية "إسرائيل"ترفض اعتبار انتقاد " الفلسطينية "الخارجية .4
أدانت وزابرة الخءبرجية والمغتبرعين الجبرائم التي يبرتكعهء المستوطنون عحق أعنء  شاعنء، محذبرة : برام هللا

لخطيبرة، من التاءمل ماهء كأموبر بروتينية تتكبربر يوميء وال تستدعي التوقف عند نتءئجهء وتداعيءتهء ا
 خءصة أنهء تستهدف المواطنين الازل عحمءية علنية من قوات االحتالل.

وقءلت الوزابرة في عيءن لهء، اليوم الثالثء ، إنهء تنظبر عخطوبرة عءلغة للتصايد الحءصل في وتيبرة 
الجبرائم التي يبرتكعهء المستوطنون ومنظمءتهم اإلبرهءعية المسلحة ضد شاعنء وأبرضه ومنءزله وممتلكءته 

مقدسءته، مؤكدة أن هذه الجبرائم عءتت عمليءت منظمة يتم التنسيق والتخطيط لهء مسعقء، وتحتضنهء و 
واستابرضت جبرائم المستوطنين عحق  القيءدات االستيطءنية في ظل إسنءد حكم اليمين المتطبرف.

 شاعنء مؤخبرا في عدة مدن وقبرى وعلدات.
 17/12/2019، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شهيد استهدفته طائرة لالحتالل شرق خان يونس .5

أعلن النءطق عءسم جيش االحتالل اإلسبرائيلي، أنه تم استهداف فلسطيني "مسلح حءول : برام هللا
 التسلل" من الحدود الجنوعية لقطءع غزة عءتجءه كيعوتس نيبريم.

ءميبرات األمنية تسلل وعحسب النءطق عءسم جيش االحتالل، فإن قوات االحتالل "برصدت ععبر الك
" الاعبرية ان 13وذكبرت "قنءة  المسلح، وتم إطالق صءبروخ عءتجءهه مء أدى إلصءعته عشكل معءشبر".

 الفلسطيني "قتل".
 17/12/2019القدس، القدس، 
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 فتوح يطلع وفدا أمميا على مساعي عقد االنتخابات العامة في فلسطين .6

ح، المفوض الاءم للاالقءت الدولية بروحي فتوح، اليوم أطلع عضو اللجنة المبركزية لحبركة فت: برام هللا
الثالثء ، في برام هللا، وفدا أمميء على مسءعي حبركة فتح عقيءدة البرئيس محمود ععءس لاقد االنتخءعءت 

 الاءمة في فلسطين، وآخبر المستجدات المتالقة عهذا الشأن.
ة في المقبر الاءم لألمم المتحدة، وضم وفد األمم المتحدة مسؤول قسم الشؤون السيءسية واالنتخءعي

برتشءبرد جي، ومسؤول الشؤون االنتخءعية في مكتب المنسق الخءص لألمم المتحدة في الشبرق 
 األوسط لاملية السالم، ميكءئل عوبركة.

وأكد فتوح للوفد األممي، أن حبركة فتح عءزمة على خوض االنتخءعءت الاءمة وتذليل كل الاقعءت 
الوطنية الاليء، مشددا على أن االنتخءعءت لن تاقد دون مشءبركة أهلنء في أمءمهء لتحقيق المصلحة 

القدس، وأن هذا يتم عتوافق كل الفصءئل الفلسطينية، حيث تعدأ عءالنتخءعءت التشبرياية على معدأ 
 التمثيل النسعي، تتعاهء االنتخءعءت البرئءسية.

االنتخءعءت الاءمة في  عإجبرا سمءح لل إسبرائيلوطلب فتوح من األمم المتحدة والاءلم الضغط على 
تاطيل االنتخءعءت سوا  في القدس أو قطءع  أن، كمء أكد إلجبرائهءالقدس، وتوفيبر كل وسءئل الدعم 

 غزة أو الضفة الغبرعية سيؤدي إلى تاليق الاملية االنتخءعية.
كل وسءئل الدعم االنتخءعءت الفلسطينية، وتاهدوا عتوفيبر  إجبرا من جءنعهم، أكد أعضء  الوفد أهمية 

 للاملية االنتخءعية.
 17/12/2019، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس والجهاد تدعوان "الونروا" إلغاثة عاجلة في لبنان .7

في لعنءن، اليوم الثالثء ، وكءلة غوث  اإلسالميطءلعت حبركتي حمءس والجهءد ": البرأي" –عيبروت 
 ن "األونبروا"، عتنفيذ عبرنءمج إغءثي عءجل.وتشغيل الالجئين الفلسطينيي

جء  ذلك في لقء  ممثل الجهءد اإلسالمي في لعنءن إحسءن عطءيء، وممثل حمءس، أحمد ععد 
الهءدي، حيث تم التعءحث في آخبر مستجدات القضية الفلسطينية، وأوضءع الالجئين الفلسطينيين في 

 لعنءن داخل المخيمءت وخءبرجهء.
ابر مسيبرات الاودة التي كءنت سععًء في تاّثبر صفقة القبرن الهءدفة إلى شطب وثمن الجءنعءن استمبر 

لغء  حق الاودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديءبرهم. وجّدد الجءنعءن  القضية الفلسطينية وتصفيتهء، وا 
 والتكءملّية. االستبراتيجيةالتأكيد على عمق الاالقة التي تجمع الحبركتين، وضبروبرة تازيز هذه الاالقة 
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وأشءبرا إلى أهمية الامل على تازيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتبرتيب العيت الفلسطيني، من أجل 
 إفشءل كل المؤامبرات التي ُتحءك ضد شاعنء وقضيتنء.

وطءلب الجءنعءن "األونبروا"، عءلوقوف عند مسؤولّيءتهء، وتنفيذ عبرنءمج عءجل إلغءثة الالجئين 
 سءعدة المخيمءت الفلسطينية.الفلسطينيين، ووضع خطة طوابرئ لم

وشددا في الوقت ذاته عءلمعءدبرات االجتمءعّية التكءفلّية في المخيمءت الفلسطينية في ظل األوضءع 
 االقتصءدية الصاعة التي تايشهء مخيمءتنء.

 17/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
  "غالف غزة"في مناطق  "مناورات عسكرية"جيش االحتالل يجري  .8

في المنءطق القبريعة من ” منءوبرات عسكبرية“أجبرى جيش االحتالل، الثالثء ،  ”:القدس الابرعي“ -غزة
حدود قطءع غزة، في الوقت الذي كشف فيه الجيش عن استاداده لنشبر منظومة أمنية في تلك 

 المنءطق، العتبراض الطءئبرات الصغيبرة القءدمة من غزة.
لصعءح، وظلت قءئمة حتى سءعءت المسء ، ونفذت في عدة وعدأت المنءوبرات الاسكبرية في سءعءت ا

 ، ومنهء علدة  سديبروت.”غالف غزة“علدات تقع في منطقة 
التي عدأ جيش ” جز  من التدبريعءت”وأكد المتحدث عءسم جيش االحتالل أن هذه المنءوبرة تنفذ كـ

مءل القبريعة من سوبريء االحتالل عقدهء خالل الفتبرة األخيبرة، وكءن من ضمنهء منءوبرات في منءطق الش
 ولعنءن مطلع األسعوع.

 ومن المقبربر أن تنفذ قوات االحتالل أيضء منءوبرات عاد أيءم في منءطق النقب.
حبركة نشطة وكثيفة لقوات الجيش اإلسبرائيلي والمبركعءت ” غالف غزة“وتخلل التمبرين الذي أجبري في 

 التءعاة للجيش.
يش االحتالل، ليبرون عتيتو، أن الجيش سينشبر قبريعًء وفي السيءق، كشف قءئد اللوا  الجنوعي في ج

 منظومة مضءدة للطءئبرات عدون طيءبر على الحدود مع قطءع غزة.
ونقلت تقءبريبر إسبرائيلية عن هذا المسئول الاسكبري قوله، خالل لقء  جماه مع إسبرائيليين يقطنون 

ت عدون طيءبر في أجوا  ، إن الجيش أسقط مؤخبرًا عدة طءئبرا”غالف غزة“عمنطقة ” نيبريم“كيعوتس 
 القطءع أو اختبرقت الخط الفءصل.

كمء وضع الضءعط الحضوبر في صوبرة التقدم في عنء  الجدابر الضخم حول القطءع، المخصص لمنع 
، الفتء إلى أنه سيجبري االنتهء  من تشييده عنهءية الاءم ”األنفءق الهجومية“عمليءت التسلل، وتدميبر 
 المقعل على أعاد تقديبر.
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، خءصة وأنه وضع الحضوبر ”زيءدة الشاوبر عءألمن لدى السكءن“أن الهدف من المشبروع هو وأوضح 
 في صوبرة تهديد األنفءق.

 17/12/2019القدس العربي، لندن، 
 

 "إنتل" تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي إسرائيلية بصفقة بلغت ملياري دوالر .9
ئح اإللكتبرونية "إنتل"، اليوم اإلثنين، استحوذت الشبركة األكعبر لصنءعة ماءلجءت الكمعيوتبر والشبرا

( المتخصصة عءلذكء  االصطنءعي، Habana Labsعلى شبركة التقنية اإلسبرائيلية "هءعءنء العس" )
مليءبر دوالبر، في صفقة حظيت عءهتمءم واسع في إسبرائيل، وسط توقاءت عأن تضيف إلى  2مقءعل 

 خزائن الدولة نحو مليءبر شيكل.
عس" التي تامل على تصنيع برقءئق وشبرائح في مجءل الذكء  االصطنءعي، وأنشأت شبركة "هءعءنء ال

، من قعل أفيغدوبر فيلنتش ودافيد دهءن الذي شغل منصب المديبر الاءم، وبران حءلوتس 2016عءم 
الذي شغل منصب نءئب برئيس التطويبر وهو اعن برئيس أبركءن الجيش اإلسبرائيلي األسعق، دان 

 حءلوتس.
مليون دوالبر عاد طبرحهء المنتج األول في السوق، وأكعبر  120إثبر جماهء وعيات "هءعءنء العس" 

 %60المسءهمين في الشبركة هم أصحءب المعءدبرة إضءفة إلى طءقم الموظفين، الذين يملكون حوالي 
 من أسهم الشبركة.

وتنتج شبركة "هءعءنء العس" برقءئق صممت ألدا  مهءم ماقدة ومتقدمة في مجءل الذكء  االصطنءعي، 
ء يشمل التابرف على الصوبر، الصوت والصوبرة والنص والتبرجمة، إضءفة إلى استخبراج مالومءت عم

عكميءت كعيبرة من عيءنءت مختلفة، وتامل على تبركيز العيءنءت في مزابرع لخوادم خءصة عتحليل 
المالومءت، والذي ياتعبر من أهم المجءالت في صنءعة البرقءئق، عسعب الطلب المتزايد على المهءم 

 اقدة التي يتم تنفيذهء في مبراكز تحليل العيءنءت.الم
ولفتت هيئة العث اإلسبرائيلي "كءن"، إلى أنه على البرغم من تبراجع تحصيل الضبرائب خالل الاءم 
الجءبري، إلى أنه من شأن صفقة استحواذ "إنتل" على الشبركة اإلسبرائيلية، أن يدبر نحو مليءبر دوالبر 

 إضءفي على خزائن الدولة.
 17/12/2019، 48عرب 
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 صراع بوزارة القضاء: تعيين القائمة بأعمال المدعي العام يقوض النيابة .10
أعلغ مفوض خدمءت الدولة، العبروفيسوبر دانييل هيبرشكوفيتش، وزيبر القضء  اإلسبرائيلي، أميبر أوحءنء، 

م غنزعوبرغ قءئمة عأعمءل المدعي الاءم "من شأنه تقويض األدا  السلي –أن تايين أوبرلي عن آبري 
للنيءعة الاءمة"، ألن وظيفتهء السءعقة، كنءئعة للمدعي الاءم لمنطقة وسط إسبرائيل، ليست برفياة عءلقدبر 

غنزعوبرغ، اليوم الثالثء ، خالفء لموقف  –الكءفي في هبرمية الجهءز. وأعلن أوحءنء عن تايين عن آبري 
 اءم، شلومو لمعبرغبر.المستشءبر القضءئي للحكومة، أفيحءي مندلعليت، الذي برشح نءئب المدعي ال

 17/12/2019، 48عرب 
 

 رئيس شاباك السبق: فشلنا فشالا ذريعاا في مالحقة عياش .11
اعتبرف البرئيس األسعق لجهءز "شءعءك" أن "إسبرائيل" فشلت فشال ذبرياء في مالحقة القيءدي : برام هللا

 العءبرز في كتءئب عز الدين القسءم الشهيد المهندس يحيى عيءش.
: إن "جهءز الشءعءك، فشل فشال ذبرياء في تاقب يحيى عيءش، الذي لوحق ألكثبر وقءل ياقوب عيبري

 سنوات دون قدبرة أجهزة األمن على تحييده وتصفيته". 6من 
، أكد عيبري أنه لم يكن يتوقع أنهء "ستصعح خطبرا على 32وعن حبركة "حمءس" في ذكبرى انطالقتهء الـ 

 إسبرائيل".
 17/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 احتدام التنافس بين نتنياهو وساعر على زعامة الليكود .12

يشهد حزب الليكود اإلسبرائيلي صبراعء ومنءفسة داخلية عين  -)شينخوا(-"القدس" دوت كوم -برام هللا
كل من زعيمه وبرئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو، ومنءفسه على برئءسة الحزب جدعون 

عضوية مء يزيد على ألف عضو من الحزب قعل أيءم من عد  سءعبر، خءصة عاد الكشف عن حذف 
 من شهبر كءنون اول/ديسمعبر الجءبري. 26االنتخءعءت التمهيدية للحزب المقبربرة في 

وذكبرت مصءدبر إسبرائيلية لوكءلة أنعء  "شينخوا"، أن غءلعية من تم حذفهم هم من الداعمين لمنءفس 
 اتعبرة أن ذلك شكل "أزمة كعيبرة" عين البرجلين.نتنيءهو على برئءسة حزب الليكود جدعون سءعبر، م

وقءلت المصءدبر إن "إدابرة الليكود الحءلية عزعءمة نتنيءهو، أنذبرت اآلالف من النءخعين الذين تم 
 تحديدهم عأنهم من مؤيدي سءعبر، تمهيدا لحبرمءنهم من حقوق التصويت".
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إنه "تم اخطءبر األعضء   ( االسبرائيلية عن مصءدبر من حزب الليكود قولهء،12ونقلت )القنءة 
نمء لادم التزامهم عدستوبر الليكود  عءحتمءلية مناهم من التصويت، ليس عنء  على تأييدهم لسءعبر، وا 

 والوال  للحزب".
عضو، من عينهم عضوان في الكنيست وهمء  6,000إلى  2,000ووفقء للقنءة، فقد تم إخطءبر نحو 

 شءبرين هءسكيل، وميخءل شيبر.
حزب الليكود صعءح يوم )الثالثء ( إلى السءحة القءنونية، حيث من المقبربر أن ووصل الصبراع داخل 

تاقد محكمة الليكود عبرئءسة القءضي ميخءئيل كالينبر لمنءقشة سلسلة من االلتمءسءت المبرفوعة ضد 
 الليكود ومؤسسءته في األسءعيع األخيبرة، على حد قول مصءدبر إسبرائيلية.

ن يتم تقديم التمءسءت أخبرى من قعل ماسكبر سءعبر، وتشمل وأوضحت المصءدبر أنه من المتوقع أ
قضءيء النءخعين ونشبر كءميبرات مبراقعة في مبراكز االقتبراع وأموبر تتالق عءلتصويت في انتخءعءت 

 الحزب الداخلية.
( اإلسبرائيلية، انه "من المتوقع أن يقدم ماسكبر سءعبر عبريضتين أخبريين، األولى 12وقءلت )القنءة 

لليكود عإلزام النءخعين عءلتصويت في مبراكز االقتبراع التءعاة للفبرع الذي ينتمون إليه، ضد قبرابر لجنة ا
 وليس في جميع صنءديق االقتبراع التي يبريدونهء في جميع أنحء  العالد، كمء كءن الحءل سءعقء.

ءئج أمء الابريضة الثءنية فتتالق عشبرط لوضع الكءميبرات في مبراكز االقتبراع أثنء  التصويت وفبرز النت
 لزيءدة شفءفية االنتخءعءت.

 من أصوات منتسعي الليكود. %30وتفيد استطالعءت للبرأي عءحتمءل حصول سءعبر على أكثبر من 
 17/12/2019القدس، القدس، 

 
 F35مصادر أمنية إسرائيلية: روسيا محبطة ومحرجة من عدم قدرة أنظمتها على رصد طائرات  .13

قءلت مصءدبر أمنية إسبرائيلية وأجنعية، يوم الثالثء ،  -تبرجمة خءصة  -القدس دوت كوم  -برام هللا 
إن بروسيء تشابر عحءلة من اإلحعءط والحبرج لادم قدبرة أنظمتهء الدفءعية المنتشبرة في سوبريء ودول 

 التي تستطيع تجءوز تلك األنظمة والامل عحبرية. F35أخبرى من برصد طءئبرات 
ة أخبرى، أن تلك الطءئبرات تملك القدبرة على الاعبرية عن تلك المصءدبر، وجهءت أجنعي 12ونقلت قنءة 

تجءوز األنظمة البروسية كمء أنهء تستطيع "مبراوغة" تلك األنظمة ويجالهء مثل "الاميء " مء يضع 
قدبراتهء في "مهب البريح" وينتج عنه حءلة من اإلحعءط والغضب في أوسءط القيءدة الاليء للجيش 

 البروسي.
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ي أنهم خالل استخدامهم لتلك الطءئبرات في الهجمءت ضد مء وأكد طيءبرون من سالح الجو اإلسبرائيل
وصفوهء عـ "العلدان الماءدية" يتم الامل عكل حبرية وعدون أي خطبر عفال تجءوزهم لتلك األنظمة، 
مشيبرين إلى أن هذه الميزة تمنحهم قدبًرا كعيبًرا من الثقة في القدبرة على إكمءل مهءمم وتسمح لهم 

 التي لم يكن من الممكن الوصول إليهء في المءضي. عتطويبر التكتيكءت والقدبرات
المسمءة "الشعح" تحتوي على برادابر مثعت يمكنه تحديد موقع  F35وأشءبر المصءدبر إلى أن طءئبرات 

 إسقءط الصوابريخ وعءلتءلي التاءمل مع أي تهديد إيبراني.
حءلًيء منصب مديبر  ووفًقء للقنءة، فإن الجنبرال األميبركي غءبري نوبرث الذي تقءعد من الجيش ويشغل

أول في شبركة لوكهيد مءبرتن الشبركة المصناة لتلك الطءئبرات، متواجد حءلًيء في إسبرائيل، والتقى عادد 
 من الطيءبرين الذين ينفذون هجمءت في منءطق متفبرقة من الشبرق األوسط عءستخدام ذات الطءئبرات.

، وتعين أن مبراوغة الطءئبرة 20 طءئبرة من هذا الطبراز، ووصل إليهء حتى اآلن 50واشتبرت إسبرائيل، 
هي الفءبرق الحءسم عين النجءح والفشل ألي مهمة، وأنهء نجحت عتجءوز أنظمة الدفءع البروسية 

 المتطوبرة.
وينءقش قءدة سالح الجو اإلسبرائيلي مع الشبركة األميبركية إنشء  سبرب ثءلث من الطءئبرات المحسنة 

طول وقدبرتهء على حمل مزيد من األسلحة ، والتي ستكون مدة برحلتهء أF15Xالتي ستحمل اسم 
 مليون دوالبر. 80أكعبر، وستكون عسابر منخفض يصل سابر الواحدة إلى 

 17/12/2019القدس، القدس، 
 

 مليار شيكل على االستيطان بالضفة سنويا 1.2: حكومة نتنياهو أنفقت أكثر من إسرائيليتقرير  .14
 أنفقتبركبر" الاعبرية، أن الحكومة اإلسبرائيلية أظهبرت عيءنءت كشف عنهء موقع مجلة "ذي مء: برام هللا

مليون شيكل في المستوطنءت المقءمة في الضفة  390الجءبري،  2019خالل البرعع األول من الاءم 
مليءبر  1.2 للحكومةالغبرعية والقدس المحتلتين، فيمء تجءوز مء كءنت تنفقه سنويء خالل برئءسة نتنيءهو 

 شيكل سنويء.
مسجلة برسمًيء لدى دائبرة اإلحصء  المبركزية اإلسبرائيلية، فقد تم في عهد وعحسب تلك العيءنءت، ال

وأشءبرت إلى أن هذا المعلغ يفوق الكثيبر  عنيءمين نتنيءهو، استثمءبر أموال طءئلة في تلك المستوطنءت.
 من األموال التي كءنت تالن الحكومة عن استثمءبرهء في المستوطنءت خالل الاقد األخيبر.

 17/12/2019القدس، القدس، 
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 شؤون السرى: استهداف غير مسبوق لألسيرات بسجون االحتالل .15
قءل برئيس هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين اللوا  قدبري أعو عكبر، اليوم الثالثء ، إن : فلسطين المحتلة

يشهد استهدافًء واضحًء لألسيبرات عتحويلهن لالعتقءل اإلدابري التاسفي، واعتقءلهن عدون  2019الاءم 
 عذبرياة الملف السبري.تهمة و 

عءمًء( من 20ولفت أعو عكبر، إلى أن سلطءت االحتالل اإلسبرائيلية حولت األسيبرة شذى حسن )
محءفظة برام هللا والعيبرة، إلى االعتقءل اإلدابري لمدة ثالثة شهوبر، ليبرتفع عدد األسيبرات الماتقالت 

عءًمء(  25قيلية، واألسيبرة شبروق العدن )عءًمء( من قل 23إدابرًيء إلى أبرعع أسيبرات: األسيبرة آال  العشيبر )
 عءًمء( من برام هللا. 26من عيت لحم، واألسيبرة عشبرى الطويل )

 17/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 عربة في جنين واعتقاالت بالضفة 25هدم منزل بالقدس وتحطيم  .16
ة الايسوية عءلقدس المحتلة؛ عحجة هدمت جبرافءت تءعاة لعلدية االحتالل، أمس، منزاًل في علدوكءالت: 

عسطة؛ )عبرعة لعيع  25العنء  من دون تبرخيص، وفي مدينة جنين عءلضفة الغبرعية المحتلة تم تحطيم 
الخضبراوات والفواكه واألدوات المنزلية(؛ وذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات االحتالل 

 االقتحءمءت واالعتقءالت عمنءطق مختلفة في الضفة.
وفي القدس، اقتحمت قوة ماززة من عنءصبر الوحدات الخءصة، وآليءت االحتالل علدة الايسوية، 
وفبرضت طوقًء عسكبريًء محكمًء في محيط المنزل، الذي ياود للمقدسي حءتم حسين أعو بريءلة، وشبرعت 

مبرة الثءلثة عهدم الطءعق الثءني. وأفءد عضو لجنة المتءعاة في الايسوية برائد أعو بريءلة، أن هذه هي ال
 التي تقدم فيهء علدية االحتالل على هدم المنزل، ولم تسمح عإصدابر التبراخيص الالزمة له.

 18/12/2019الخليج، الشارقة، 

 
 القصى المسجد إصابات في الخليل.. ومستوطن يحاول رفع علم االحتالل في .17

أقدمت قوات االحتالل شمءلي الضفة الغبرعية؛ حيث « اإلسبرائيلية»تواصلت االعتدا ات وكءالت: 
على عملية تحطيم واساة، طءلت )عبرعءت( عسطءت على شءبرع النءصبرة قبرب ماعبر الجلمة شمءلي 

إن جبرافة عسكبرية ودوبريءت لالحتالل انطلقت من ماعبر الجلمة، وحطمت »جنين. وقءل شهود عيءن: 
ذه العسطءت مصدبر ؛ وتشكل ه«عسطة لعيع الخضبراوات والفواكه واألدوات المنزلية ومواد أخبرى 25

برزق للمواطنين على شءبرع النءصبرة في الطبريق لماعبر الجلمة. وتعاد العسطءت مئءت األمتءبر عن 
فلسطينيًء في مختلف منءطق  11الماعبر، وليست قبريعة منه عشكل معءشبر. كمء اعتقلت قوات االحتالل 
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الختنءق عءلغءز السءم الضفة، عتهمة مقءومة الجيش والمستوطنين. وأصيب عدد من الفلسطينيين عء
 خالل مواجهءت اندلات مع قوات االحتالل على مدخل مخيم الابروب شمءلي مدينة الخليل.

داخل سءحءت المسجد األقصى المعءبرك، خالل اقتحءمه المسجد. « الالم اإلسبرائيلي»وبرفع مستوطن، 
األقصى، عند عءب وأفءد شهود عيءن: إن أحد المستوطنين حءول برفع الالم خالل اقتحءمه المسجد 

، وعلى الفوبر تصدى له حبراس المسجد وصءدبروا الالم منه، وأجعبروه -من داخل المسجد -القطءنين
على الخبروج فوبرًا من المسجد. وأضءف الشهود: إن مستوطنًء آخبر قءم عءلتعول في سءحءت األقصى، 

من سءحءت األقصى  فتيءت وشءعءً  5وكذلك قءم الحبراس عءلتصدي له، كمء اعتقلت قوات االحتالل 
 واقتءدتهم؛ للتحقيق.

 18/12/2019الخليج، الشارقة، 
 

 يعد إخفاق "كوربين" في االنتخابات البريطانية خسارةا لفلسطين": المؤتمر الشعبي" .18
غزة/ محمد أعو شحمة: عدَّ المتحدث عءسم المؤتمبر الشاعي لفلسطينيي الخءبرج، زيءد الاءلول، -لندن

لعبريطءني "جيبريمي كوبرعين" في االنتخءعءت العبرلمءنية، وفوز برئيس الوزبرا  إخفءق زعيم حزب الامءل ا
عوبريس جونسون، خسءبرة لفلسطين والابرب عشكل عءم. وقءل الاءلول في تصبريح لصحيفة "فلسطين": 
إن خسءبرة كوبرعين سيكون لهء تداعيءت عنصبرية ضد الفلسطينيين والابرب عشكل عءم، موضًحء أن 

حزاب األكثبر دعًمء للقضية الفلسطينية. ولفت إلى أن اللوعي الصهيوني حزب الامءل ياد من األ
عمل على شيطنة كوبرعين وحزعه عشكل كعيبر ععبر وسءئل اإلعالم العبريطءنية المختلفة، والدولية، 
واتهءمه عأنه ماءٍد للسءمية. يشءبر إلى أن حزب المحءفظين عزعءمة جونسون فءز عءألغلعية المطلقة في 

 345عبريطءني عءالنتخءعءت التشبرياية التي جبرت الخميس المءضي، حيث حصل حزعه على العبرلمءن ال
 مقاًدا من مقءعد مجلس الاموم.

 17/12/2019فلسطين أون الين، 

 
 مطالبات لملك الردن بعدم تسليم المتسلل اإلسرائيلي إال بصفقة تبادل   .19

إنجءز صفقة ع(، أسيبراً  22وعددهم ) ةسبرائيليسجون اإلالطءلب أهءلي األسبرى األبردنيين في : عّمءن
تعءدل مشبرفة، مقءعل المتسلل اإلسبرائيلي كونستءنتيين كونوف، الذي دخل إلى األبراضي األبردنية 

جء  ذلك خالل وقفة احتجءجية نظمت، الثالثء ، أمءم مجلس النواب، وقد  عطبريقة غيبر شبرعّية.
لغء  ماءته لدعو  من جءنعهء، نءشدت و  هدة "وادي عبرعة".للاب دوبر حقيقي عءإلفبراج عن األسبرى وا 

مؤعدًا، الاءهل األبردني الملك ععد هللا الثءني  11والدة األسيبر األبردني مبرعي أعو سايدة المحكوم عـ
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وجهت نقءعة المهندسين األبردنيين، مذكبرة إلى برئيس الوزبرا  كمء  التدخل إلنجءز صفقة تعءدل أسبرى.
المتسلل اإلسبرائيلي لحين اإلفبراج عن جميع األسبرى  عمبر البرزاز طءلعت فيهء عادم اإلفبراج عن

 وكشف مصيبر المفقودين.، األبردنيين
 2019/12/17، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تجارة عمان ُتعلن تسخير إمكانياتها لخدمة االقتصاد الفلسطيني .20

لمسءعدة أعلنت غبرفة تجءبرة عمءن عن تسخيبر كل إمكءنيءتهء لخدمة االقتصءد الفلسطيني وا: عّمءن
وأكد مجلس إدابرة الغبرفة، أنه  في سلخه عن اقتصءد االحتالل اإلسبرائيلي التي تسيطبر على مفءصله.

سيواصل الساي لتسهيل نفءذ المنتجءت الفلسطينية للخءبرج من خالل األبردن واالستفءدة من االتفءقيءت 
أن فيمء تجدبر اإلشءبرة،  التجءبرية التي وقاتهء المملكة مع مختلف التكتالت االقتصءدية الاءلمية.

مليون  121صءدبرات األبردن إلى فلسطين علغت خالل األشهبر التساة المءضية من الاءم الحءلي نحو 
 مليون دوالبر مستوبردات. 33دوالبر مقءعل 

 2019/12/17، قدس برس موقع
 

 إطفاء لقطاع غزة  قطر تتبرع بسيارات .21
اإلسبرائيلي عإدخءل سيءبرات إطفء  خءصة  جمءل غيث: من المقبربر، أن تسمح سلطءت االحتالل -غزة

ألول مبرة منذ وذلك ععبر ماعبر كبرم أعو سءلم التجءبري جنوب قطءع غزة.  ،عتعبرع قطبري عءلدفءع المدني
 .2007عءم 

 2019/12/17، فلسطين أون الين
 

 تمويل "صفقة القرن"ل ترامب : الكونغرس رفض طلبهارتسصحيفة  .22
الكونغبرس األمبريكي  ، أنيفة "هآبرتس" الاعبرية، الثالثء ذكبرت صح: القدس/ ععد البرؤوف أبرنءؤوط

تقدمت عه إدابرة  ،مليون دوالبر إلنشء  "صندوق التقدم الدعلومءسي" 175للحصول على  ءً برفض، طلع
اإلسبرائيلي المابروفة إعالميء عـ"صفقة -البرئيس دونءلد تبرامب، لدعم خطة حل الصبراع الفلسطيني

في مءبرس/آذابر ة الخءصة عءلعيت األعيض الذي أبرسل للكونغبرس وذلك ضمن مقتبرح الميزاني القبرن".
ونقلت "هآبرتس" عن مصدبر في الكونغبرس، أن البرفض لم يكن عدافع السيءسة، عل اعتعءبرات  .المءضي
"ال أحد ياتقد أن خطة السالم هذه ستصدبر في أي وقت قبريب، فلمءذا موضحًء عءلقول  الميزانية.
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ة، فسيجدون في العيت األعيض الدعم لذلك. لن يقف أي شخص تكبرس لهء المءل؟ إذا أصعحت جءد
 في الكونغبرس في طبريق خطة السالم إذا عدا أن لديهء فبرصة للنجءح".

 2019/12/17، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 مليون يورو 76ألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية حيوية بـ .23

مشءبريع فلسطينية حيوية في كل من الضفة قدمت ألمءنيء، أمس، دعمًء مءليًء لصءلح : )د.ب.أ(
تنفيذ مشءبريع حيوية في قطءعءت التاليم، والتدبريب ، لمليون يوبرو 76الغبرعية وقطءع غزة عقيمة 

 .المهني، والصبرف الصحي، وقطءع الميءه في قطءع غزة، وللحكم المحلي
  2019/12/18، الخليج، الشارقة

 
 بحرمان الفلسطينيين من حرية التعبير "سبوكفي"و "إسرائيل"تتهم  ووتش" هيومان رايتس" .24

ومحءكمهء  "إسبرائيل"، "هيومءن برايتس ووتش"في تقبريبر حءد لهء، اتهمت منظمة  لندن: -تل أعيب 
الاسكبرية، عقمع حبريءت عدة أجيءل من أعنء  الشاب الفلسطيني في الضفة الغبرعية، كذبرياة للحد من 

الذي  "فيسعوك"يسلط التقبريبر الضو  على اتجءه جديد لـ االنتقءد الشبرعي لالحتالل اإلسبرائيلي. كمء
 يحءبرب النشءط الفلسطيني على وسءئل التواصل االجتمءعي.

 2019/12/18، الشرق الوسط، لندن
 

 ماذا وراء تصدير السالح اإلسرائيلي؟ .25
 أنطوان شلحت

لاءلم، سيمء إلى في كل مبرٍة توقع إسبرائيل صفقءت أمنية، ُيفتح ملف تصديبرهء األسلحة إلى أصقءع ا
األنظمة الدكتءتوبرية. وتمثل جديد هذه الصفقءت في توقيع أول اتفءق عينهء وعين جمهوبرية الجعل 
األسود )مونتينيغبرو( في تل أعيب هذا األسعوع، لعيع منظومة أسلحة يتم التحّكم فيهء عن ُعاد من 

 مليون دوالبر. 35و إنتءج شبركة "إلعيت" األمنية اإلسبرائيلية إلى جيش هذه األخيبرة عنح
وال تزال المحءوالت التي يقوم عهء عاض نشطء  حقوق اإلنسءن إلشهءبر حجم صءدبرات إسبرائيل 
الاسكبرية، من األسلحة والمادات "األمنية" على مختلف أنواعهء، يصطدم عجدابر تاتيم حديدّي. ومن 

تكتم والسبرّية. المتوقع تحت وطأته أن يظل عبرضًة للحجب واإلنكءبر تحت طعقءت سميكة من ال
، حين ُقّدم إلى المحكمة اإلسبرائيلية الاليء طلب 2017وتبرجع آخبر محءولة كهذه إلى عدايءت عءم 

التمءٍس إلصدابر أمبر قضءئي إلى وزابرة الدفءع اإلسبرائيلية، يلزمهء عوقف عيع السالح إلى الطغمة 
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ءبريح لتجءبرة السالح الاسكبرية الحءكمة في عوبرمء، وتفسيبر أسعءب عدم توقفهء عن إصدابر التص
وتصديبر األسلحة اإلسبرائيلية إلى هذه الطغمة، خصوصًء إثبر األنعء  المتواتبرة عن ابرتكءعهء جبرائم إعءدة 

 جمءعية وجبرائم ضد اإلنسءنية عحق األقليءت اإلثنية والدينية فيهء، وخصوصًء المسلمين.
الاليء عشأن حجم صءدبراتهء آنذاك برفضت الحكومة اإلسبرائيلية تقديم أي مالومءت إلى المحكمة 

الاسكبرية، واّدعت أن هذه المحكمة ال تملك صالحية ممءبرسة البرقءعة على تصديبر األسلحة من 
إسبرائيل، والذي ال يجبري إال عموافقة وتصديق من وزابرة الدفءع، عصبرف النظبر عن الجبرائم التي يتم 

لقول إن الحديث يجبري هنء حول ابرتكءعهء عءستخدام تلك األسلحة. وعبّربرت الحكومة برفضهء هذا عء
 "شؤون سيءسية خءلصة"!

عموازاة منءقشة طلب االلتمءس المذكوبر، ُنشبرت على استحيء  تقءبريبر كشفت النقءب عن قيءم زعيم 
الطغمة الاسكبرية في عوبرمء عزيءبرة سبرية إلى إسبرائيل على برأس وفد كعيبر، التقى خاللهء برئيس الدولة 

  األجهزة األمنية المختلفة، وزابر قواعد عسكبرية تءعاة لسالَحي وبرئيس هيئة أبركءن الجيش وبرؤسء
الجو والعحبرية، وجءل في مبراكز ومجماءت للصنءعءت الحبرعية اإلسبرائيلية. وعلى البرغم من تكتم 
إسبرائيل البرسمية على الزيءبرة وعبرامجهء، فإن المالومءت والصوبر التي نشبرهء أعضء  ذلك الوفد في 

 كشفت عنهء وعن غءيتهء. حسءعءتهم على "فيسعوك"
ثّمة مسألتءن يتاين االلتفءت إليهمء في هذا الشأن: األولى، أن إسبرائيل تّدعي أنهء تستقطب مستوبردي 
أسلحتهء وصنءعءتهء األمنية من شتى أنحء  الاءلم عسعب تمّيزهء في هذا الحقل، عينمء يؤكد المحءمي 

ل زيءدة الشفءفية واإلشبراف الاءم على التصديبر إيتءي مءك، الخعيبر في حقوق اإلنسءن والنءشط من أج
األمني اإلسبرائيلي، أن الُمنتج الحقيقي الذي تعياه إسبرائيل ضمن صءدبراتهء األمنية هو افتقءدهء أي 
قيوٍد والتزامهء عدم طبرح أي أسئلة أو ماضالت أخالقية. ووفقًء لمء يقول، فإن وصف إسبرائيل "دولة 

تابريف واسع جدًا، يشمل السالح والاتءد األمني والخعبرات، مثل  عظمى في مجءل التصديبر األمني"
الاقءئد القتءلية أو تدبريب قوات ومليشيءت. وهو يشيبر إلى أن التصديبر األمني أمبر مقعول، وجميع 
الدول تفاله، لكن المشكلة أن إسبرائيل تقوم عه في أمءكن كثيبرة قبّربرت الواليءت المتحدة وأوبروعء منذ 

عن التصديبر األمني إليهء، على غبرابر أذبرعيجءن وجنوب السودان وبرواندا والكءميبرون فتبرة أن تمتنع 
وتوغو وغينيء االستوائية. وخالفًء لماظم الدول، ال تتقيد إسبرائيل عقبرابرات وماءهدات دولية تمنع 

 تصديبر األسلحة والخعبرات األمنية ألنظمٍة يحظبر التاءون ماهء وتفبرض عليهء عقوعءت.
نية، في كل مء يبرتعط عتصديبر السالح، اتعات حكومءت إسبرائيل المتاءقعة سيءسة واحدة، المسألة الثء

تتمثل عشبرا  مؤيدين لهء من طبريق السالح. وعدأت هذه السيءسة في مبرحلة "حكومءت اليسءبر"، ففي 
وسنة فتبرة والية يتسحءق براعين مثاًل كءنت إسبرائيل ضءلاة في تشيلي واألبرجنتين، وكذلك في برواندا والع
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والهبرسك، وهي أمءكن ابرُتكعت فيهء جبرائم برهيعة ضد المدنيين، نءهيك عن أن جميع الذين عملوا في 
هذا المجءل هم جنبراالت كعءبر ينتمون تءبريخيًء إلى "المعءي"، الحزب الذي أسس دولة االحتالل 

 ومنه انعثق حزب الامل. 1977وحكمهء حتى عءم 
 18/12/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 نتخابات الكنيست: هل الثالثة ثابتة؟ا .26

 عبريب البرنتءوي
قعل أن تعدأ األحزاب اإلسبرائيلية حمالتهء لخوض االنتخءعءت المعكبرة الثءلثة في غضون أقل من عءم 

يتبردد في األوسءط السيءسية واإلعالمية اإلسبرائيلية، « سينءبريو االنتخءعءت المعكبرة البراعاة»واحد، عدأ 
، لن 2020ستطالعءت البرأي الاءم، أن نتءئج انتخءعءت الثءني من آذابر/مءبرس سيمء عاد أن أظهبرت ا

مقادًا( من  61تشكيل الحكومة، ولن تاطي أي حزب/ائتالف، الغءلعية الكءفية )« استاصء »تنهي 
 .23مقءعد الكنيست الـ 

الحبريديم، يضاف  –توجيه االتهءمءت الجنءئية الثالث برسيمًء لبرئيس الليكود والحكومة وائتالف اليمين 
 31فبرصه في االنتخءعءت المقعلة، وال يتسعب في انهيءبره ... الليكود عزعءمة نتنيءهو قد يحصل على 

 53الحبريديم، قد تحصل على  –كتلة اليمين « ... أعيض –أزبرق »مقادًا لخصمه  35مقادًا، مقءعل 
عيضة »ليعبرمءن، سياءود لاب دوبر اليسءبر والقءئمة الابرعية ...  –مقادًا لكتل الوسط  59مقادًا نظيبر 

عمقءعده الثمءنية المحتملة، تمءمًء مثلمء كءن عليه الحءل عاد انتخءعءت أيلول/سعتمعبر « القّعءن
 ونيسءن/أعبريل.

لكن الجديد الذي قد يقلب الماءدلة، إنمء يتمثل في حدوث واحد أو اكثبر من المستجدات الهءمة، من 
لى عنيءمين نتنيءهو في انتخءعءت الليكود التمهيدية، وهذا ( أن يتغلب جدعون سءعبر ع1عينهء: )

ن لم يكن مبرجحًء ... ) الحبريديم عن نتنيءهو،  –( انفضءض أحزاب اليمين المتطبرف 2محتمل وا 
وبرفضهم االلتزام عدعم تبرشحيه لبرئءسة الحكومة عأي ثمن وحتى النهءية، كمء حصل في األشهبر 

مءم محءوالت خصومه إخبراجه من اللاعة السيءسية، لتفءدي الذهءب القليلة الفءئتة، مء يجاله مكشوفًء أ
( إقعءل عبرعي أكثبر كثءفة على صنءديق االقتبراع، في ظل مء 3إلى انتخءعءت براعاة، وهذا وابرد ... )

هو متوقع من حمالت انتخءعءت عنصبرية سيخوضهء اليمين ونتنيءهو ضدهم وضد حقوقهم 
( نجءح المسءعي 4ب حمالت انتخءعية ذكية وكثيفة ومنسقة ...)ومكتسعءتهم، وهذا محتمل، وهذا يتطل

البرامية إلقنءع نتنيءهو وخصومه على طي صفحة الحيءة السيءسية لألول، عقعوله التنحي نظيبر الافو، 
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ومنحه الافو مقءعل الخبروج من الخبريطة الحزعية اإلسبرائيلية نهءئيًء، وقد يكون هذا الخيءبر، الطلقة 
 األطبراف.األخيبرة في جاعة 

صبراع »نتنيءهو كءلذئب الجبريح يعحث عن المزيد من الضحءيء ويتشمم برائحة دمءئهء، تجتءحه هستيبريء 
، يابرض على اليمين كل مء يمكنه ضمه ومصءدبرته من أبراضي الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية «العقء 

ءئه في إدابرة ، يستحث أصدق48 –المشبروعة ... يوثق عبرى نظءم التمييز الانصبري ضد فلسطيني 
تبرامب لفال المستحيل لتسجيل اختبراقءت في مسءبر التطعيع مع دول عبرعية قبريعة وعايدة، ولو عغبرض 
التقءط الصوبر ... يتهدد ويتوعد عحبرب في الشمءل وأخبرى في الجنوب، وليس مستعادًا أن يبرفع دبرجة 

 بريء ولعنءن.حبرابرة المواجهة مع إيبران في سءحءت نفوذهء البرئيسة الثالث: الابراق، سو 
أمبٌر ذو داللة برمزية وأخالقية عءلية، ال يتاين على أي فلسطيني، سيمء داخل « ملك إسبرائيل»إسقءط 

، التقليل من شأنه، أو االستنكءف عن المسءهمة في فاله ... ال ياني ذلك، ان «الخط األخضبر»
يجب أن يكون « لثمنتدفيع ا»الفلسطينيين مع سءعبر أو عيني غءنتس سيكونون أفضل حءاًل... لكن 

يالمًء ... نتنيءهو  استبراتيجية فلسطينية ثءعتة، ضد كل من ينءصعهم أشد أشكءل الادا ، عنصبرية وا 
ن توجه  واحٌد من هؤال  ... وكل صوت عبرعي سيلقى في صنءديق االقتبراع، سوف يحدث أثبرًا، وا 

ستزيد عمقادين أو ثالثة مقءعد، الفلسطينيون عأعداد كعيبرة إلى مبراكز االقتبراع، فمانى ذلك أن كتلتهم 
وستنقص كتلة اليمين والحبريديم عءلادد ذاته والنسعة ذاته ... هذا أمبٌر ضبروبري، من دون إفبراط في 
التفءؤل أو تفبريط في تقديبر األثبر المتبرتب على وجود قيءدة عبرعية فءعلة في المجتمع الابرعي 

 والكنيست وعلى الخبريطة الحزعية سوا  عسوا .
 17/12/2019، عم انالدستور، 

 
 لتحقيق الهدوء بعيد المدى في غزة« فاشلة»تحسين الوضع االقتصادي.. رافعة  .27

 دان شيفتن
 يسءعد تحسين الوضع االقتصءدي أحيءنء كإحدى األدوات في تهدئة الوضع وتلطيف حدة المواجهة.

نه يمكن جاله، عبرفع من السهل أن يتشوش المبر  عين المنفاة المبركزة لهذه األداة وعين االفتبراض عأ
 مداه ليكون برافاة لتغييبر في السلوك.

 الابرعية، لم يتالم كثيبرًا من التءبريخ. –من يخطئ في التمييز عين األمبرين في الاالقءت اإلسبرائيلية 
في الضفة الغبرعية ينجح جمع من صدمة "السوبر الواقي"، السيطبرة الاسكبرية الكءملة، الصيءنة الانيفة 

ملة، والبرفءه االقتصءدي نسعيًء في أن يعقي منذ عقد ونصف الاقد على هدو  إلنجءزات هذه الح
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نسعي. في ظبروف القمع الشديد والمتواصل للانف وللسكءن الذين تاد قدبرتهم على االحتمءل 
 محدودة، يكون عءلفال للتحسن االقتصءدي مسءهمة إيجءعية ومهمة.

)وخيبر أنه ال يوجد( سيطبرة كءملة على األبرض، أمء في غزة فال تتوفبر كل هذه الظبروف: فليس لدينء 
وليس فيهء صيءنة دائمة، تاءقب على الفوبر. يوجد فيهء مجتمع آخبر، ال يحءول على اإلطالق ضمءن 
مستقعل أفضل ألعنءئه، وزعءمة أخبرى، حقهء في الوجود هو الكفءح الانيف والدائم لمجبرد وجود 

 إسبرائيل.
ليءبرات الدوالبرات التي دخلت إلى القطءع منذ فك االبرتعءط، هؤال  ضياوا الغءلعية السءحقة من م

 استثمبروهء في الصوابريخ، وفي األنفءق وليس في تخفيف الماءنءة وعنء  المجتمع.
ومؤخبرًا عبرض أعو مءزن للخطبر المسءعدات الغبرعية الحيوية وتحويل ماليين عديدة من إسبرائيل، 

 ت سخية لـ "اإلبرهءعيين" وعءئالتهم.وقّلص برواتب موظفي السلطة، كي يواظب على دفاء
إن ضعط النفس اإلسبرائيلي عشأن برد فال واسع في غزة، جبرا  الحءجة )المحقة( للتبركيز على التهديد 
الخطيبر عال قيءس من إيبران في السءحة الشمءلية، عّلم الغزيين أنه يمكن الضبرب الشديد جدًا لسيبر 

 ًء لمقءييسهم.الحيءة اإلسبرائيلية دون دفع ثمن ال يطءق وفق
كمء تالموا على مدى سنوات طويلة أنه في أوبروعء وفي إسبرائيل يخءفون أكثبر من مصيعة إنسءنية 

 تمس عأطفءل غزة.
تعين لهم من تجبرعتهم أن إسبرائيل واألسبرة الدولية مستادون ليوفبروا لهم الغذا ، الدوا ، الاالج الطعي 

مكن أن تستخدم ألغبراض عسكبرية التي يمسون فيهء وحتى ماليين الدوالبرات، الوقود والمواد التي ي
تالموا أن المسءعدة االقتصءدية ستعقى برغم الادوان  –عءلسكءن المدنيين في إسبرائيل. عءختصءبر 

 المتواصل.
برغم كل هذه، من الجديبر استخدام التسهيالت في غزة كأداة محدودة في محءولة موضاية لتعبريد 

مينء ، جزيبرة مصطناة، مطءبر،  –لى تحسن اقتصءدي دبرامءتيكي المواجهة، ولكن محءولة التاويل ع
فتح حدود، وتصءبريح عمل في إسبرائيل، كبرافاة استبراتيجية لتحقيق هدو  عايد المدى، نهءيتهء الفشل 

 مثل كل المحءوالت السءعقة في السنوات المئة المءضية.
جودة الحيءة للابرب ستقلل من اعتقد أوائل الصهءينة في الاشبرينيءت عأن تحسين مستوى المايشة و 

ماءبرضتهم للمشبروع الصهيوني. عاد حبرب "األيءم الستة"، توقع موشيه دايءن ومؤيدوه عأن دفيئءت 
 التوت والجسوبر المفتوحة على نهبر األبردن ستسمح عتاءيش دائم من الهدو  في "يهودا" و"السءمبرة".

الفلسطيني عشبرات في المئة. حبرب لقد اندلات االنتفءضة األولى عاد عقد نمء فيه االقتصءد 
"اإلبرهءب" في "االنتفءضة الثءنية" نشعت عندمء كءن الوضع االقتصءدي أفضل من أي وقت مضى. 
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فقد سات هذيءنءت شماون عيبريس عن الشبرق األوسط الجديد إلى تطعيق المنطق المغلوط ذاته على 
 المنطقة كلهء.

واصلون اإلعقء  على الخءوة التي كءنت في إن الغزيين سيحصلون على التحسن االقتصءدي وسي
السنوات األخيبرة: الانف سبرعءن مء سياود كوسيلة مسءومة عندمء ال يلعى هذا المطلب أو ذاك، أو 

 عندمء ستتضبربر استاداداتهم لمواجهة واساة.
في كل األحوال ستكون هنءك حءجة للامل في غزة على نطءق واسع وعحجم كعيبر وأليم جدا، وهذا 

سيخفض مستوى الانف لفتبرة قصيبرة فقط. ليس لغزة حل، كونه ليس ألعنءئهء أي برؤية عنء ة أيضء 
ن كءن عديم االحتمءل، ويمنحهم فقط البرضى المبرضي الذي يتمثل  تتجءوز المواجهة الانيفة، حتى وا 

 عإلحءق األلم وتشويش حيءة الجءبر اليهودي الذي يزدهبر برغم أنفهم.
 "إسرائيل اليوم"

 18/12/2019، هللا اليام، رام
 

 معاهدة الدفاع مع الواليات المتحدة.. خطأ استراتيجي .28
 أون هدابر -لي

سنوات تحذيبر قبرا  "هآبرتس" من أن البرئيس األميبركي، دونءلد تبرامب، هو  3يحءول تشءك فبرايليخ منذ 
في أحسن األحوال أحمق، وفي األسوأ، هو يشكل خطبرًا على كل مء له عالقة عءلمصءلح األمنية 
إلسبرائيل والواليءت المتحدة. ضمن هذا السيءق، هو يبرى أن الصداقة التي تجمع عين تبرامب وعيعي 

 ستكلف إسبرائيل غءليًء في نهءية األمبر.
( يقتبرح استغالل مء قد تكون السنة 8/12لكن من المفءبرقءت أن فبرايليخ في مقءله األخيبر )"هآبرتس" 

ءن، الذي يتهمه عأن لديه توجهًء مدمبرًا لقلب أنظمة األخيبرة للبرئيس في العيت األعيض عقدبر اإلمك
الاءلم، وذلك كفبرصة برعمء أخيبرة، للدفع قدمًء عمشبروع نتنيءهو، برئيس الحكومة نفسه الذي حّذبر 
فبرايليخ، قعل االنتخءعءت األخيبرة، من أن استمبرابر حكمه يابّرض وجود إسبرائيل للخطبر. إنه يقتبرح 

 ائيل والواليءت المتحدة، تحديدًا اآلن.محءولة توقيع ماءهدة دفءع عين إسبر 
اعتقد حكمءؤنء أن عمل الصءلحين يقوم عه آخبرون، وهؤال  عءلتأكيد يمكن أن يشملوا حمقى يجلسون 

 في العيت األعيض.
المشكلة المبركزية في نظبرية فبرايليخ افتبراضه أن متخذي القبرابرات في واشنطن، أعضء  الكونغبرس 

 حمقى سيقاون في الفخ الذي ينصعه لهم نتنيءهو.وسءئبر األميبركيين، هم أيضًء 
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أيضًء إذا افتبرضنء أن واشنطن والقدس سيستقبران سيءسيًء قبريعًء، وأن تبرامب سيخبرج سءلمًء من أزمة 
تنحيته، وأن نتنيءهو سيتبرأس حكومة وحدة، فإن فكبرة أن سيءسيين كعءبرًا في الواليءت المتحدة، عينهم 

برئءسية، سيحءولون إقنءع النءخعين األميبركيين عأن على أعنءئهم أولئك الذين يخوضون انتخءعءت 
وعنءتهم التاهد عءلقتءل إلى جءنب إسبرائيل في حبرب ضد إيبران، على سعيل المثءل، هي فكبرة واهية، 
من دون أن نتحدث عن مواجهءت مع حزب هللا و"حمءس"، ُتموَّل من أموال دافاي الضبرائب 

 األميبركيين.
قءشءت السيءسية في واشنطن يابرف أن زعمء  الحزعين الكعيبرين متأثبرون عءلبرأي كل من له صلة عءلن

الاءم األميبركي في أعقءب النتءئج المدمبرة للحبرب في الابراق وفي أفغءنستءن. لذلك هم مانيون 
عتقليص التدخل الاسكبري األميبركي في الاءلم، وخصوصًء في الشبرق األوسط. وهم قطاًء ال يبريدون 

 جديدة عإبرسءل جنود أميبركيين إلى منءطق توتبر إضءفية. توقيع تاهدات
فبرضية أنه يجب إعءدة فحص التاهدات الاسكبرية األميبركية في أوبروعء والشبرق األوسط وآسيء، التي 
ُوّقات خالل الحبرب العءبردة كجز  من استبراتيجيء كعح االتحءد السوفيءتي، ليست هءجسًء لدى تبرامب 

 يجبري حءليًء في واشنطن.عقدبر مء هي جز  من نقءش جدي 
إن أحد األسعءب التي أدت إلى انتخءب أوعءمء وتبرامب، كمبرشحين للبرئءسة في حزعيهمء وفوزهمء على 

 خصومهمء في االنتخءعءت الاءمة، كءن تاهدهمء عءلخبروج من الشبرق األوسط.
ءبراك، جذب لقد أثعت أوعءمء أنه لم يكن أحمق عندمء عبرقل محءولة نتنيءهو ووزيبر دفءعه إيهود ع

األميبركيين إلى حبرب شءملة ضد إيبران، وعداًل من ذلك وّقع اتفءقًء نوويًء مع طهبران. صحيح أن تبرامب 
ألغى االتفءق، لكن عخالف توقاءت نتنيءهو والسيءسة التقليدية األميبركية، امتنع من الدخول في 

اودية، عل وحتى أعبرب عن مواجهة عسكبرية مع إيبران، حتى عاد مهءجمة اإليبرانيين منشآت النفط الس
 استاداده للدخول في مفءوضءت مع آيءت هللا.

على البرغم من انتقءدات الديمقبراطيين سيءسة تبرامب الخءبرجية، من المفيد أن نأخذ في الحسعءن أن 
أغلعية المبرشحين للبرئءسة من قعل الحزب الديمقبراطي يطءلعون عتقليص التدخل الاسكبري األميبركي في 

ياّعبرون عن مواقف انتقءدية إزا  إسبرائيل. وحتى لو انُتخب نءئب  -وعخالف تبرامب  الشبرق األوسط،
البرئيس السءعق، جو عءيدن، المابروف عأنه صديق إلسبرائيل، كمبرشح ديمقبراطي للبرئءسة، فإن ضغط 
حزعه سيمناه من تأييد اتفءق دفءعي مع إسبرائيل. حتى األحمق تبرامب يدبرك أن المصءلح األمنية 

والواليءت المتحدة ليست دائمًء متطءعقة، وأن إيبران النووية لن تشكل خطبرًا وجوديًء معءشبرًا إلسبرائيل 
 على الواليءت المتحدة كمء كءن االتحءد السوفيءتي في حينه.
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ذا كءنت ستهدد فااًل إسبرائيل وأيضًء الساودية وفبرنسء، برعمء حءن الوقت كي تعدأ هذه الدول االعتنء   وا 
 اليءت المتحدة.عنفسهء من دون الو 

إسبرائيل متوبرطة اليوم عمء يمكن وصفه نزاعءت قعلية، نزاع مع الفلسطينيين على السيطبرة في "أبرض 
 إسبرائيل"، ومع الشياة في لعنءن، ومع الالويين في سوبرية.

ليس واضحًء لمءذا سيكون األميبركيون مهتمين عءلتدخل في تلك النزاعءت، وخصوصًء في ظل عدم 
 سي عين اإلسبرائيليين واألميبركيين على طبريقة حلهء.وجود اتفءق أسء

وفي الوقت عينه  -خطوة تتاءبرض مع السيءسة األميبركية  -يالن نتنيءهو خطة لضم غوبر األبردن 
يقتبرح توقيع حلف دفءعي مع الواليءت المتحدة. فهل يتوقع الحصول على مسءعدة أميبركية في حءل 

 اتخذ األبردن خطوات مضءدة؟
ذا نسينء لل حظة إشكءلية حلف كهذا عءلنسعة إلى األميبركيين، مءذا ستبرعح منه إسبرائيل؟ الواليءت وا 

المتحدة ستظل قوة عظمى مقبربرة في السنوات القبريعة، كمء يقول فبرايليخ، لكن المنظومة الدولية تمبر 
لمحتمل حءليًء عاملية تغييبرات دبرامءتيكية على خلفية تاءُظم قوة الصين االقتصءدية والاسكبرية، ومن ا

 أن تصعح هذه األخيبرة شبريكة مع الواليءت المتحدة في تقبريبر موازين القوى الدولية.
حءليًء، يدوبر في واشنطن نقءش جدي عشأن مستقعل الاالقءت عين القوتين الاظميين الدوليتين، 
ومجموعة كعيبرة من أصحءب النفوذ في الواليءت المتحدة تضغط من أجل تعني استبراتيجية على 

صيغة الحبرب العءبردة، في إطءبرهء يكعح األميبركيون قوة الصين ونفوذهء، ويجندون حلفء  في  شءكلة
 هذه المابركة.

في مثل هذه الحءلة، ليس واضحًء لمءذا إسبرائيل التي تشكل قوة مبركزية في غبرب آسيء وقوة تكنولوجية 
دة، عداًل من مواصلة عظمى، لهء مصلحة في أن تتحول إلى تءعاة ألميبركء في حبرعهء العءبردة الجدي

االستفءدة من المبرونة التي تسمح عهء شعكة الاالقءت الحءلية مع الواليءت المتحدة. كل هذا من دون 
 أن نتحدث عن التأثيبر السلعي لحلف دفءعي كهذا في عالقءت الصداقة مع بروسيء.
دة تحءفظ على أمن ال يمكن ألحد أن يكّذب أن الاالقءت الدعلومءسية والاسكبرية مع الواليءت المتح

إسبرائيل، لذلك فإن برصيد تنميتهء هو مصلحة إسبرائيلية واضحة. لكن محءولة تحويل هذه الاالقءت 
إلى موضوعءت برسمية غيبر عملية، وفي المدى الطويل يمكن أن ُيظهبر تنءقض المصءلح الذي نميل 

 حءليًء إلى إخفءئه تحت العسءط.
 "هآرتس"

 18/12/2019، اليام، رام هللا
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