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 كيير نتنياهو من أريحا: سنطبق السيادة على وادي األردن بدعم أم .1
تعهد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء االحتالل، مجدًدا  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

 بتطبيق السيادة على منطقة وادي األردن بأكملها، وذلك بدعم أميركي قال إنه غير محدود.
جاء ذلك خالل زيارته لمستوطنة متسبيه يريحو "أريحا"، بحضور عدد من وزرائه وقادة المستوطنات 

 ائيلية بالضفة الغربية، وحضور طالب متدينين يهود.اإلسر 
وقال نتنياهو خالل خطاب له أمام الحضور "أرى هنا الحماس الكبير والتطور الهائل داخل 
المستوطنة، إنه أمر مدهش ما شاهدناه، لذا سنواصل العمل على تعزيز المستوطنات في كافة 

 المناطق".
وأشار إلى أن وجود اإلسرائيليين والمستوطنات في هذه المنطقة تم بفضل قوة الجيش اإلسرائيلي 

عادتهم إلى خطوط حدود  ". 1967الذي عمل ضد كل من حاول إخراج اإلسرائيليين من "بالدهم وا 
 كما قال.

ر، لذا أول وأضاف "هذه أرض إسرائيل، أرض الكتاب المقدس، أرض أجدادنا، عدنا هنا لكي ال نغاد
ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي األردن والمنطقة المحيطة، وسنفعل ذلك من خالل 

 اعتراف ودعم أميركي غير محدود، نقوي به دولة إسرائيل ونؤمن مستقبلها".
 19/12/2019القدس، القدس، 

 
 اشتية: االنتخابات لن تكون إال بمشاركة القدس .2

أن االنتخابات لن تكون إال بمشاركة أهلنا في »أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، : وفا
 «.القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك

ين الثاني للعام الجاري، الذي تنظمه وشدد اشتية في كلمته خالل فعاليات مؤتمر الموظفين اإلداري
أن شعبنا بحاجة لالنتخابات أكثر من أي وقت »النيابة العامة، بمدينة أريحا، أمس الخميس، على 

مضى، ألننا نحتاج إلى الديمقراطية، مبينًا أن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد 
 «.إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك

قال اشتية إن العالم يعيش في ظروف متغيرة متسارعة، تنعكس على النظام اإلداري في أي بلد، و 
الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع »لذلك نريد مواكبة التطور في العالم. وأضاف: 
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في ألفًا  70آالف أسرة محتاجة منها  106لـ المخيمات الفلسطينية، كما أنها تدفع مساعدات نقدية 
 «. غزة، ألننا وطن واحد ونتطلع لتعزيز وتمكين صمود المواطنين في كل مكان

 20/12/2019الخليج، الشارقة، 
 

 مصير انتصار للقضية الفلسطينية وهزيمة لالحتاللالتقرير بشأن بحر: القرار األممي  .3
ية العامة لألمم قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، إن القرار الذي اتخذته الجمع: غزة

المتحدة أمس حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الوطني بأغلبية ساحقة، يشكل هزيمة 
 سياسية ودبلوماسية لالحتالل وانتصارا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه.

وشكر بحر، في تصريح صحفي اليوم الخميس، كل الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا الدول 
التي امتنعت عن التصويت إلى نبذ حساباتها المصلحية الضيقة جانبا، واالصطفاف إلى جانب 

اقيات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي أقرتها وأكدت عليها القرارات والقوانين والمواثيق واالتف
 الدولية كافة.

ودعا بحر كل أنصار ومحبي القضية الفلسطينية إلى استثمار هذا االنتصار األممي، والبناء عليه 
سياسيا ودبلوماسيا لجهة تضييق الخناق على االحتالل، ومحاصرته سياسيا في مختلف المحافل 

 اإلقليمية والدولية.
 19/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2021-2020مليون دوالر لبلديات قطاع غزة لألعوام  45تخصيص : حكم المحليوزير ال .4

قراض الهيئات المحلية مجدي : غزة أعلن وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وا 
وذلك لدعم بلديات قطاع غزة من  2021-2020مليون دوالر لألعوام  45الصالح، عن تخصيص 

، األوروبيلحكومة الفلسطينية ومجموعة المانحين الدوليين )االتحاد خالل الصندوق بتمويل من ا
 البنك الدولي، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا(.

جاء ذلك خالل الزيارة الميدانية للوزير لقطاع غزة، بهدف االطالع على عدد من مشاريع البنية 
، والتي رافقه خاللها مدير 2019طاع غزة خالل العام التحتية الممولة من الصندوق لصالح بلديات ق

 عام الصندوق توفيق البديري.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي استمرار للدعم المقدم لبلديات قطاع غزة عبر برامج الصندوق على 
مدار أكثر من عشر سنوات دون انقطاع بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها القطاع من 
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حروب المتتالية التي شنها االحتالل وألحقت أضرارا بالغة في البنية التحتية لبلديات االنقسام وال
 القطاع.

 19/12/2019وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 حماس: مقدرات المقاومة لن تترك لحسن نوايا االحتالل .5

حماس إن مقدرات المقاومة وحياة وأمن الشعب الفلسطيني لن  اإلسالميةقالت حركة المقاومة : غزة
كة فوزي برهوم تعقيبا على القصف وقال الناطق باسم الحر  تترك لتقديرات وحسن نوايا االحتالل.

الموجه  االستهدافسياسة  اإلسرائيلي االحتالل اعتماد إنلمواقع المقاومة الليلة الماضية  اإلسرائيلي
 الناس، لنوالمتواصل مع المقاومة وكتائب القسام، واستمرار ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة 

 الثمن.تحمل التبعات ودفع ي أنيجلب له تحصينا ولن يحقق له أمنا وعليه 
"لقد أثبت التجربة بأن مثل هذه السياسات الحمقاء محظور مراسلنا: وأضاف في تصريح وصل 

 سلسلة معاركه مع القسام لعبرة". القسام، وفيمع كتائب  استخدامها
 20/12/2019، وكالة معًا اإلخبارية

 
 النخالة: الجهاد وحماس ستردان على أي عدوان بشكل موحد .6

قال زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي، اليوم الخميس، إن حركته توافقت مع قيادة : ةغز 
 حماس وفصائل المقاومة بالرد على أي عدوان بشكل موحد.

وشدد النخالة في كلمًة له خالل حفل إشهار وتوزيع موسوعة شهداء من فلسطين، الذي يتحدث عن 
وأكد أن  ى أن المقاومة سترد على أي عدوان ولن يمر بدون رد.حياة شهداء الجهاد اإلسالمي، عل

المقاومة مستمرة في طريق الجهاد مهما كانت التحديات والتضحيات، وأنها حريصة على وحدتها في 
 مواجهة العدوان.

 19/12/2019، القدس، القدس
 

 "الفعل وليس القول"لى االحتالل بـع تهدد بالرد "الشعبية" .7
، أمس الخميس، بالرد على حملة االعتقاالت «لجبهة الشعبية لتحرير فلسطينا»هددت : وكاالت

 «.بالفعل وليس القول»في صفوفها بالضفة الغربية « اإلسرائيلي»التي شنتها قوات االحتالل 
، ومسؤول لجنة األسرى، عالم كعبي، في مؤتمر «الجبهة»ـوقال عضو اللجنة المركزية العامة ل

الجبهة ليس لديها ما تقوله حول مزاعم االحتالل بالكشف عن خلية نفذت »صحفي بقطاع غزة، إن 
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سلسلة عمليات، وا عطائها صبغة دراماتيكية. ولكن لديها ما ستفعله للرّد على هذه الهجمة االحتاللية 
)الشاباك(، أمس األول « جهاز األمن العام اإلسرائيلي»وسمح ما يسمى «. بحق قادتها وكوادرها

شخصًا، زعم أنها  50، تضم أكثر من «الجبهة الشعبية»لنشر عن اعتقال خلية كبيرة من األربعاء، با
 «.يديعوت أحرونوت»، وفق صحيفة «إسرائيل»خططت لتنفيذ سلسلة عمليات داخل 

 20/12/2019الخليج، الشارقة، 
 

 هنية يبحث التطورات الفلسطينية مع حمد بن خليفة آل ثاني .8
يس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على رأس وفد من التقى رئ": الرأي" –الدوحة 

 قيادة الحركة، حمد بن خليفة آل ثاني األمير الوالد اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.
وقدم هنية خالل اللقاء التهاني إلى األمير القطري في العيد الوطني الذي صادف أمس، مشيدًا 

 تربط الشعب الفلسطيني مع دولة قطر. بالعالقات الثنائية التي
واستعرض التطورات األخيرة المتعلقة بملف االنتخابات المزمع عقدها، وما قدمته حركة حماس من 
تنازالت في سبيل إنجاح عقدها، مجددًا التأكيد على ضرورة إجرائها في مدينة القدس المحتلة وقطاع 

 غزة والضفة الغربية.
في آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على صعيد المشهد  ووضع هنية األمير القطري

السياسي والمخاطر التي تمر بها الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاوالت تصفية 
قليميعربي  إسنادهذه الحقوق وما يتطلبه ذلك من   .وا 

 19/12/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 وترمب لن تجلب األمن واالستقرار للمنطقة "إسرائيل"القواسمي لوفد أميركي: سياسة  .9
أطلع عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، وفدا طالبيا أمريكيا : رام هللا

اليوم الخميس، على الوضع السياسي الراهن واالعتداءات اإلسرائيلية على  كاليفورنيامن جامعة 
 الشعب الفلسطيني ومقدساته ومقدراته.

وبين القواسمي للوفد، لدى استقباله له في مدينة رام هللا، كيف تقوم إسرائيل بتنفيذ حرفي لنظام 
الفصل العنصري واالبارتهايد، مشددا على أنه ال يمكن تحقيق األمن والسالم إال من خالل االعتراف 

 بحقوق الشعب الفلسطيني.
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ي الوفد على اإلجراءات المتتالية التي تقوم بها سلطات االحتالل لمنع إنهاء كما أطلع القواسم
واالستعمار االستيطاني غير الشرعي  العنصري،من خالل جدار الفصل والضم  اإلسرائيلياالحتالل 

 والقدس والخليل.  األردني غور فومخططات الضم 
رة ترامب، سواء فيما يتعلق باالعتراف القرارات المتتالية التي اتخذتها مؤخرا إدا وأوضح خطورة

القدس،  إلىبالقدس عاصمة إلسرائيل واعتبار االستعمار االستيطاني الكولونيابي شرعي ونقل السفارة 
وغيرها من القرارات وتأثيرها المدمر على مستقبل المنطقة، ومخالفته العلنية والواضحة للقرارات 

سابق، موضحا لهم ان هذه السياسة لن تجلب األمن وال في ال أمريكاالدولية والتي وافقت عليها 
 السالم ألحد في المنطقة.

 19/12/2019وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 طائرات االحتالل تقصف مواقع للمقاومة في غزة .10
اقع شنت طائرات لالحتالل اإلسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، عدة غارات على مو : غزة ــ ضياء خليل

للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف 
 الفلسطينيين جراء الغارات المتتابعة، والتي استهدفت في غالبها مواقع عسكرية لحركة "حماس".

واستهدفت طائرات االحتالل بعدة صواريخ موقعًا يتبع لكتائب "القسام" بمحررات خان يونس جنوب 
القطاع. وعلى الشريط الحدودي مع مصر، قصفت طائرات االحتالل أرضًا زراعية شرق رفح بعدد 

وقصفت طائرات االحتالل موقع عين جالوت التابع لـ"القسام" جنوب قطاع غزة.  من الصواريخ.
 وشمال القطاع، استهدف الطيران الحربي موقع عسقالن بعدد من الصواريخ.

ل أن صاروخًا أطلق من غزة سقط في مناطق الغالف، ولم يحدث أية وقبيل القصف، أعلن االحتال
أضرار. وفجر الخميس، شنت طائرات حربية إسرائيلية خمس غارات على موقع عسكري يتبع 

وقال نشطاء وشهود عيان إن الطائرات الحربية استهدفت  لـ"كتائب القسام" شمال غرب مدينة غزة.
 أدى إلى إصابة عدد من القاطنين بجوار الموقع المستهدف.موقع "السفينة" بخمسة صواريخ، ما 

 19/12/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 مؤتمر كوااللمبور فرصة إليصال رسالة المقاومة ممثل حماس في ماليزيا: .11
" 2019قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إن مشاركتها في قمة "كوااللمبور : كوااللمبور
الماليزية والتي انطلقت أعمالها صباح اليوم، تعكس انفتاح الحركة في  بالعاصمةالمصغرة اإلسالمية 

 عالقاتها مع دول العالم اإلسالمي.
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وأكدت الحركة على لسان ممثلها في ماليزيا مسلم عمران، أن مشاركة الحركة في هذا المؤتمر 
القضية الفلسطينية ومحوريتها انعكاس النفتاح عالقاتها مع دول العالم اإلسالمي المنبعثة من أهمية 

وأوضح عمران في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" أن وفد  في مثل هذه المؤتمرات.
الحركة سيستثمر فرصة المؤتمر الدولي في إيصال رسالة فلسطين والمقاومة الفلسطينية وقضية 

 الشعب الفلسطيني العادلة.
ربعاء إلى العاصمة الماليزية كوااللمبور، للمشاركة في ووصل وفد قيادي من حركة "حماس" أمس األ

ويضم الوفد أعضاء المكتب السياسي  المؤتمر، ويرأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.
خليل الحية، عزت الرشق، وحسام بدران، والقادة في الحركة سامي أبو زهري، وأسامة حمدان، 

 وجمال عيسى.
 19/12/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : حان وقت حسم االوضاع مع غزة عسكريا لضمان الهدوء واالمن لسكان الجنوبغانتس .12

انه يجب حسم االوضاع مع قطاع غزة  قال بني غانتس رئيس حزب "كحول الفان"ة: القدس المحتل
 في ظل استمرار اطالق الصواريخ على المدن والبلدات في جنوب الدولة العبريز.

نتس في تغريدة له على توتير" فجر الخميس هرب االالف من سكان اسدروت صوب اوقال غ
 كأنهاريخ الصو  إطالقالمالجئ واليوم هرب سكان النقب الغربي" موضحا " يجب اال نتعامل مع 

"يجب حسم االوضاع في غزة واعادة الهدوء واالمن  ي او انه قدر سكان الجنوب. وتابعروتين عاد
واعادة االسرى من قطاع غزة " مؤكدا " يجب حسم االوضاع وهذا التزامنا تجاه الشعب االسرائيلي" 

 حسب زعمه".
 19/12/2019، ة سما اإلخباريةوكال

 
 2018خالل  اإسرائيليا ُقتلو  13مقارنة بـ 2019إسرائيليين قتلوا في هجمات خالل  5"إسرائيل هيوم":  .13

ذكر تقرير لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 قتلوا العام الماضي. 13، مقارنًة بـ 2019إسرائيليين قتلوا في هجمات خالل عام  5الخميس، أن 

ذ سجل انخفاًضا كبيًرا في عدد قتلى العمليات، وكذلك في تنفي 2019وبحسب الصحيفة، فإن عام 
الهجمات ضد اإلسرائيليين. مبينًة أن ذلك ال يعني انخفاض دوافع الفصائل الفلسطينية العاملة 

 بالضفة من التخطيط لهجمات كبيرة.
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وأشارت إلى أن عمل جهاز األمن العام "الشاباك" وقوات االحتالل كان ناجح جًدا في مكافحة تلك 
 المنظمات.

بشأن محاوالت حماس شن هجمات انطالًقا من األراضي واعتبرت ما كشفت عنه صحيفة التلغراف 
التركية، واعتقال الخلية التابعة للشعبية في الضفة، بأنهما صورتان للرغبة في تنفيذ هجمات من 

 الخارج والداخل.
وأشارت إلى أن حماس منذ صفقة الجندي جلعاد شاليط، تحتفظ بنشاطاتها انطالًقا من تركيا. مشيرًة 

ات في تركيا عادت مجدًدا بعد عودة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي إلى أن النشاط
 لحماس حالًيا، لالستقرار فيها.

ورأت أن اعتقال خلية الشعبية، يعني ضرورة وضعها في مصاف المنظمات اإلسالمية التي يتم 
 متابعتها في الضفة الغربية، بعد أن شكلت أكبر خلية لها منذ سنوات طويلة.

  19/12/2019القدس، القدس، 
 

 باب التي سردتها لطرد قوة المراقبين الدوليين في الخليللم تقدم أدلة على األس "إسرائيل"هآرتس:  .14
قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

الخليل، لم تشتمل الوثيقة التي أعدتها إسرائيل لتقديم أسبابها حول قرار طرد قوة المراقبين الدوليين في 
 على أي أدلة ضد عناصر القوة.

واتهمت إسرائيل، أفراد القوة بأنهم يحاولون خلق "احتكاكات" من أجل بقائهم في المنطقة، واستمرار 
 نشاطاتهم.

وتم نشر بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الفلسطينيين واالحتالل، تم التوصل إليه بعد 
مراقًبا من جنسيات  60. حيث تضم البعثة نحو 1994مجزرة الحرم اإلبراهيمي في شباط/ فبراير 

يطالية وسويسرية وتركية، وكان يتم تجديد انتدابها كل   أشهر. 6نرويجية وسويدية وا 
، تعرض أفراد 2018و 2017حسب الصحيفة، فإن وثيقة إسرائيلية داخلية أظهرت أنه ما بين عامي وب

القوة ألعمال عنف من قبل يهود متطرفين في الخليل، من بينها حالتين بشكل منظم، وثالثة بشكل 
 فردي. مشيرًة إلى أنه تم إغالق تلك القضايا واعتبرت جنائية وسجلت ضد مجهول.

يقة الفلسطينيين بأنهم يستغلون قوة المراقبة الدولية بتقديم شكاوى كاذبة ضد الجيش وتتهم الوث
 اإلسرائيلي والشرطة.
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ورفضت إسرائيل اإلفصاح عن رأي جهاز األمن اإلسرائيلي حول التقرير الذي قدمته بشأن األسباب 
ا لوزير األمن الداخلي المتعلقة بإنهاء عمل القوة، واكتفت بنشر توصيات الشرطة اإلسرائيلية حينه

 جلعاد أردان.
  19/12/2019، القدس، القدس

 

 صحيفة إسرائيلية: تركيا تسير على خطى طهران وسياستها مقلقة .15
" إن "تركيا 21قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في مقال ترجمته "عربي: يحيى عياش -21عربي

أصبحت عضوا نشطا في المحور المناهض إلسرائيل"، مضيفة أنها تسير بسرعة لتكون العدو التالي 
 نب أنها تخطو خطوات طهران بجعل تل أبيب عدوا لها.إلسرائيل، إلى جا

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكرر انتقاداته إلسرائيل في كل محفل 
دولي، مبينة أنه "انتقد خالل مؤتمر لمنظمة التعاون اإلسالمي إسرائيل، واتهمها بإعدام وقتل األبرياء 

 السن في فلسطين".من األطفال والنساء وكبار 
ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان التقى خالل األيام الماضية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

صفقة مع  2015إسماعيل هنية في إسطنبول، وتعهد بدعم الفلسطينيين، رغم أنه أبرم في عام 
للمسلمين السنة في  إسرائيل، معتقدة أن "أردوغان يعتبر نفسه الراعي الوحيد للفلسطينيين وزعيم

 الشرق األوسط".
وذكرت الصحيفة اإلسرائيلية أن أردوغان خالل األشهر القليلة الماضية، قام مرارا وتكرارا بمهاجمة 

 إسرائيل، وقارنها بألمانيا النازية.
وفي إطار انتقاد الصحيفة للسياسة التركية، أوضحت أن "أردوغان وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة 

ول المناطق البحرية في البحر األبيض المتوسط، والتي قطعت البحر فعليا إلى النصف"، الليبية ح
مشيرة إلى أن الرئيس التركي شدد عقب االتفاق مع طرابلس، أنه "لن يسمح إلسرائيل ببناء خط 

 أنابيب للغاز إلى أوروبا، وهو أمر مهم لصادرات الغاز اإلسرائيلية".
ول بالسفارة اإلسرائيلية في تركيا إلجراء محادثة، بعد دخول مذكرة وأفادت بأنه "تم استدعاء مسؤ 

التفاهم حيز التنفيذ، وقيل له إن إنشاء خط األنابيب يتطلب موافقة أردوغان"، منوهة إلى أن البحرية 
 التركية طردت سفينة إسرائيلية تجري أبحاثا من حقول غاز إضافية بالمياه اإلقليمية لقبرص.

عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن اسمه، بالقول إن "تركيا تحاول ترسيخ نفسها ونقلت الصحيفة 
 على أنها من تدير المنطقة، وهذا أمر مقلق للغاية"، بحسب تعبيره.
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وكانت مصادر إسرائيلية كشفت مطلع األسبوع الجاري، أن البحرية التركية اعترضت سفينة إسرائيلية 
 في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط.

"، إن 21وقال الصحفي اإلسرائيلي باراك رافيد في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر" ترجمتها "عربي
"سفن البحرية التركية طردت سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تبحر في منطقة قبرص"، بحسب ما نقله 

 عن مسؤولين إسرائيليين.
نة البحثية الخاضعة لوزارة الطاقة وأشار رافيد إلى أن الحادث وقع قبل أسبوعين عندما كانت السفي

اإلسرائيلية، في مهمة بمنطقة المياه االقتصادية القبرصية، موضحا أنه "كان على متن السفينة 
 باحثين من جامعة بن غوريون وأحد علماء الجيولوجيا القبرصيين".

التركية من السفينة وأفاد بأنه "خالل الرحلة البحرية في المياه التابعة لقبرص، اقتربت سفن البحرية 
اإلسرائيلية بشكل استثنائي"، معتبرا أن الحادث وقع نتيجة تصاعد التوتر بين تركيا واليونان وقبرص، 

 بشأن السيطرة على حقول الغاز في البحر المتوسط.
وختم رافيد بقوله إن "االتفاق بين تركيا وليبيا سيكون له تأثير كبير على إسرائيل، بسبب خطتها لنقل 

أنابيب من حقول الغاز اإلسرائيلية بالبحر المتوسط إلى إيطاليا مرورا بقبرص اليونانية وأيضا  خط
أثينا"، مبينا أن المشروع اإلسرائيلي يهدف إلى استخدام خط أنابيب لتصدير الغاز لجميع البلدان 

 األوروبية.
 19/12/2019، "21موقع "عربي 

 
 ديمي إسرائيلي: الحرب مع حركة المقاطعة ال تزال في بدايتهاأكا .16

قال كاتب إسرائيلي إن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة : عدنان أبو عامر -21عربي
 تها.المقاطعة العالمية، المعروفة اختصارا باسم "بي دي أس"، ال تزال بعيدة عن نهاي

" أن تلك الحرب "مستمرة 21واعتبر "إيلي أبراهام" في مقال بصحيفة إسرائيل اليوم، ترجمته "عربي
وصراع متواصل، تتغير فيه األسلحة المستخدمة بصورة دائمة، رغم أن إسرائيل حققت فيها 

 امية".انتصارات من خالل جملة قرارات اتخذتها عدة دول حول العالم على صعيد مالحقة معاداة الس
وأضاف أن "ذلك بدأ في أوروبا حين صوت البرلمان األلماني البوندستاغ باعتبار معاداة الصهيونية 
أحد أشكال معاداة السامية، وهو ما أقرته أيضا الجمعية الوطنية في فرنسا، وفي األسبوع الماضي 

و مخالفة لقوانين وقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بأن المس باليهود ه
 حقوق المواطن".
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وأشار أبراهام، المحاضر في قسم اإلعالم بجامعة حيفا، أن "هذه القرارات التشريعية والمراسيم 
 الرئاسية من المتوقع أن تحدث تغييرا جوهريا في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاطعة".

المية ضد حركة المقاطعة، فقد خرج عدد من واستدرك بالقول إنه "بالتزامن مع هذه القرارات الع
األكاديميين ورجال الدين اإلسرائيليين، وسارعوا إلى اعتبار أنه ال صلة بين معاداة الصهيونية ومعاداة 
السامية، ولم يكتفوا بذلك، بل إنهم أرسلوا عرائض واسعة ألعضاء البرلمانات األوروبية التي صوتت 

 ير منصفة".على هذه القرارات، واعتبروها غ
وأوضح أن "هؤالء اإلسرائيليين المعارضين للحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاطعة، ال يرون 
أن هذه الحركة تمارس سلوكا عنيفا، بزعم أنها تدعو فقط لفرض عقوبات اقتصادية وثقافية على 

رائيلي الداعم لحركة إسرائيل إلجبارها على االنسحاب من الضفة الغربية، ويبدو هذا الموقف اإلس
 المقاطعة أمرا غريبا، على أقل تقدير".

وزعم أن "متابعة سريعة للموقع اإللكتروني لحركة البي دي أس، تظهر أن صراعها مع إسرائيل ال 
ليس هو  1967يتوقف عند الخط األخضر فقط، ألن تصريحات قادتها تؤكد أن احتالل العام 

نما إسرائيل نفس ، وهذه الحركة تضم بين صفوفها 1948ها التي أقيمت في العام المشكلة بنظرهم، وا 
 نشطاء سياسيين ومنظمات معادية، وفقا لما كشفه تقرير سابق لوزارة الشؤون االستراتيجية".

وتابع بأن "هذه المعطيات تجعل من المثير والغريب خروج أصوات إسرائيلية مؤيدة لحركة المقاطعة، 
 ل إلى المؤسسات األكاديمية التي يعملون فيها".رغم أن دعواتها للمقاطعة تص

وختم بالقول: "رغم كل القرارات التي صدرت مؤخرا في بعض الدول ضد حركة المقاطعة، فإن هذه 
الحركة ال ترى فيها هزيمة أو تراجعا، ألنها في كل محفل تتعرض للحظر أو المالحقة، فإن ذلك 

 زع الشرعية عنها، ووصفها بأنها دولة أبارتهايد".يساعدها في تشويه صورة إسرائيل، ومواصلة ن
 19/12/2019، "21موقع "عربي 

 

 2020ة مع إيران منتصف تقديرات إسرائيلية: مواجه .17
رغم أن تقارير إسرائيلية عديدة تحدثت في األسابيع الماضية عن انتهاء ما يسميه الجيش اإلسرائيلي 
بـ"المعركة بين حربين"، لوصف الغارات التي يشنها ضد مواقع إيران في سورية ومؤخرا في العراق 

هرئيل، بادعاء إبعاد احتمال نشوب حرب، إال أن المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس 
 أشار إلى "اإلشاعات عن موت المعركة بين حربين كانت مبالغ فيها".

وطرأت في الفترة األخيرة تغيرات في جبهة إسرائيل مع سورية ولبنان، وتمثلت برد إيران والميليشيات 
الموالية لها في سورية على غارات إسرائيلية بإطالق صواريخ باتجاه إسرائيل، كما أن حزب هللا أطلق 
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صاروخا مضادا للطائرات على طائرة إسرائيلية بدون طيار اخترقت األجواء اإلسرائيلية. واعتبر 
هرئيل أن هذا "يستوجب على ما يبدو أن يجري الجيش اإلسرائيلي تغييرات في شكل عمله"، لكنه 

ية ونقل أكد على أن "تواتر الهجمات )اإلسرائيلية( تقلص"، بينما التموضع العسكري اإليراني في سور 
أسلحة إلى حزب هللا في لبنان ومحاوالت إسرائيل لجم ذلك "ما زالت على حالها. ومن هنا، يتوقع 

 استمرار االحتكاك".
واألمنية"، مطلع األسبوع الحالي، توقعات للعام المقبل،  االستراتيجيةونشر "معهد القدس للدراسات 

اعتبر فيها أن "إيران ستستمر في إفراغ االتفاق النووي من مضمونه وتسريع، وربما بشكل دراماتيكي، 
تمر في تقويض اقتصاد إيران جمع المادة االنشطارية لسالح نووي. وضغوط واشنطن القصوى ستس

 وسيواجه النظام ضائقة شديدة أكثر من ذي قبل".   
وحسب المعهد، الذي أحد الباحثين الكبار فيه هو الجنرال في االحتياط، يعقوب عميدرور، المستشار 
األمني السابق لنتنياهو، فإنه "ثمة احتمال كبير الستفزازات من جانب إيران. وبدءا من منتصف 

يوجد احتمال لمواجهة في أعقاب تزايد النشاط اإليراني لجمع المادة االنشطارية، التي  2020 العام
 تستوجب استعدادا عسكرية لمعالجة إسرائيلية مستقلة".

وأضاف المعهد بما يتعلق بلبنان، أن الوضع "يتطلب استعدادا لسيناريوهات تزداد خطورة، بما في 
حرب استباقية مع حزب هللا". وأجرت قيادة الجبهة الشمالية في ذلك قرار إسرائيل بالمبادرة إلى 

الجيش اإلسرائيلي، هذا األسبوع، تدريبا عسكريا حاكى سيناريو توغل قوات من حزب هللا إلى منطقة 
 الجليل األعلى والسيطرة على بلدات حدودية، وكيفية التصدي لذلك.   

الية قد تتأثر من ثالث خطوات: "االستفزازات وحسب هرئيل، فإن التوتر في جبهة إسرائيل الشم
اإليرانية في الخليج، التي كانت غايتها جزئيا على األقل جّر الواليات المتحدة إلى استئناف 
المفاوضات حول االتفاق النووي؛ االحتجاجات الكبرى في لبنان والعراق ولفترة قصيرة في إيران، 

نتنياهو القضائية والسياسية" كونه يواجه اتهامات فساد  وتضع تحديا أمام النظام اإليراني؛ ومشاكل
 وفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست.

ولفت هرئيل إلى أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي بخصوص التوصل إلى تهدئة مع حركة حماس تشير 
صد فيه هيئة األركان إلى وجود احتمال الختراق كبير في هذا االتجاه. وكتب أنه في الوقت الذي تر 

العامة للجيش اإلسرائيلي "فرصة" لذلك، فإن "الضباط يتخوفون من أن األجندة السياسية، إثر القرار 
بإجراء انتخابات ثالثة للكنيست، سيقلل حيز المناورة لدى المستوى السياسي ولن يسمح بالتوصل إلى 

 تفاهمات واسعة".

 19/12/2019، 48عرب 
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 23محكمة الليكود تفرض إجراء انتخابات تمهيدية على قائمة الحزب للكنيست الـ .18

خابات يوم الخميس، قرارا يلزم الحزب إجراء انتداخلية لحزب "الليكود" الحاكم، أصدرت المحكمة ال
، المقررة في الثاني 23تمهيدية، الختيار المرشحين في القائمة التي ستخوض انتخابات الكنيست الـ

 من آذار/ سبتمبر المقبل.
يأتي قرار المحكمة الداخلية للحزب خالفا لقرار مركز الليكود بإلغاء تلك االنتخابات، وذلك في 
استجابة اللتماس أعضاء من الحزب العتقادهم أن الحزب يحتاج إلى انتخابات تمهيدية الختيار 

اسة قائمة مرشحيه لالنتخابات المقبلة، على حد سواء، كما يطلب األمر إجراء انتخابات على رئ
 الحزب.

وبحسب القرار القانوني فإن إلغاء االنتخابات التمهيدية لمرشحي القائمة، يتطلب تعديل على دستور 
 الحزب، الذي ينص على إجراء انتخابات تمهيدية قبل كل انتخابات برلمانية.

لغاء اإلسرائيلية إلى أن إجراء تعديل في دستور الليكود إل 12ولفت الموقع اإللكتروني للقناة 
في المئة من جميع أعضاء مركز  60االنتخابات التمهيدية على قائمة الحزب، يتطلب أغلبية 

 الحزب، وعليه فإن فرص تعديله تبقى منخفضة. 
وتشير التقديرات إلى أن رئيس الحزب ورئيس الحكومة االنتقالية، بنيامين نتنياهو، الذي أيد إلغاء 

زب لن يعترض على قرار إجرائها، بعد تلقيه الدعم مؤخًرا من االنتخابات التمهيدية على قائمة الح
 نشطاء الحزب، خالل حملته لمنافسة غدعون ساعر، في انتخابات تمهيدية على رئاسة الحزب.

كما تنظر المحكمة الداخلية لليكود بااللتماس الذي تقدم به أعضاء الليكود الذين ينتمون إلى 
من أعضاء المجموعة  650موعة الديمقراطية"، ضد قرار فصل المج -مجموعة "الليكوديين الجدد 

 والذين أعلنوا عن دعمهم لساعر.
من الشهر الجاري، وتكمن أهمية هذه  26وستجري االنتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود، في الـ

ابات االنتخابات بأن رئيس الحزب سيكون مرشحا لتولي منصب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بعد انتخ
، التي فاز 2014المقبلة. وستكون هذه االنتخابات التمهيدية األولى لليكود منذ نهاية  23الكنيست الـ

 فيها نتنياهو آنذاك على منافسه داني دانون بأغلبية كبيرة.
 19/12/2019، 48عرب 
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 سرية "العقرب": وحدة جرائم االحتالل في االنتفاضة األولى .19
صدر وزير األمن اإلسرائيلي أثناء االنتفاضة األولى، يتسحاق رابين، أمرا عسكريا مشهورا للجنود أ

اإلسرائيليين بـ"تكسير العظام" للفلسطينيين. وكان هذا األمر العسكري يشكل "روح القائد"، ويعني 
لى جنود االحتالل التعامل بشدة بالغة مع الفلسطينيين، وليس تكسير عظام اليد التي ألقت الحجارة ع

نما إطالق النار المكثف عليهم وقتل قسم منهم. و"روح القائد" هذه كانت وراء وحدة "العقرب"  فقط، وا 
 مها جيش االحتالل خالل تلك االنتفاضة.االتي أق

وكان أفراد سرية "العقرب" من المجندين الجدد، وغالبيتهم تجندوا لسالح المدفعية، لكن الجيش أخذهم 
ونشرهم في الضفة الغربية، حسب فيلم وثائقي بثه التلفزيون اإلسرائيلي الرسمي "كان"،  من هناك،

عادة  األسبوع الماضي. وكانت مهمات الجنود في هذه السرية "اعتقال مطلوبين، منع مظاهرات وا 
 الهدوء" إلى المدن والقرى ومخيمات الالجئين في الضفة.

من تسعينيات القرن الماضي، تنكر الجيش ووزارة األمن بعد االنتفاضة األولى، في النصف األول 
اإلسرائيليان لهذه السرية، وزعما أنه لم تكن هناك سرية باسم "العقرب". وهذا صحيح من الناحية 
الرسمية، ألن الجيش لم يفعل سوى نشر جنودها في الضفة، دون إعطائها أي صفة رسمية، أو اسم، 

جنودها. وحسب الفيلم، فإن الجيش زج الجنود في مناطق الضفة  كما لم يكلف الجيش نفسه بتدريبها
 المشتعلة غضبا، وأنه "بغياب قيادة منظمة، قرر الجنود بأنفسهم كيف سيعملون ميدانيا".

واعترف الجنود في الفيلم الوثائقي بممارساتهم بحق الفلسطينيين. ورغم أنهم امتنعوا عن كشف 
ال أنها ترقى العترافات بجرائم حرب دون شك. وتأتي هذه الجانب األخطر منها بشكل واضح، إ

االعترافات بعدما توجه جندي في سرية "العقرب" إلى وزارة األمن طالبا االعتراف به بأنه معاق 
ومصاب بصدمة حرب، إال أنه بعد ثالث سنوات تلقى إجابة من وزارة األمن تقول إنه ال توجد وحدة 

 نه يختلق رواية كاذبة، وعليه أن يوفر إثباتات على وجود وحدة كهذه.كهذه في الجيش اإلسرائيلي، وأ
 20/12/2019، 48عرب 

 
 إلغاء أمر قضائي بوقف تشغيل حقل ليفياثان للغاز .20

يوم الخميس، أمر إلغاء لقرار وقف تشغيل منصة حقل درت المحكمة المركزية في القدس، أص
ليفياثان للغاز الطبيعي، ما يتيح استئناف عمل حقل الغاز على الرغم من المخاوف بأن تتسبب 

 انبعاثات الهواء بأضرار صحية لسكان المناطق المحيطة.
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ويأتي قرار المحكمة بعد يومين على إصدار المحكمة بشكل مفاجئ أمر مؤقت يمنع شركة "نوبل 
إنيرجي" من القيام بأنشطة تتسبب بانبعاثات الغاز في الحقل، وذلك ردا على االلتماس الذي قدمته 

 منظمات بيئية ومجالس سلطات محلية مجاورة لموقع لحقل الغاز.
كيلومترات عن شاطئ البحر قد  10تمسة بأن حقل الغاز الذي يبعد وحيث حّذرت األطراف المل

 يتسبب بأضرار ال يمكن إصالحها على الصحة العامة.
 19/12/2019، 48عرب 

 
 ألف وحدة استيطانية في األراضي الفلسطينية خالل ثالثة أعوام 22"األمم المتحدة":  .21

أكدت هيئة األمم المتحدة في تقرير قدم أمام جلسة لمجلس األمن، اليوم الخميس، أن عدد : نيويورك
خطط لبنائها في األراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها  الوحدات االستيطانية التي ُقدمت

 الماضيين.في كل من العامين  6,800وحدة مقارنة بنحو  10,000خالل العام الجاري بلغ 
جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات إلقامة أكثر من  2016وأضاف التقرير: "أنه منذ 

نات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت وحدة استيطانية جديدة في مستوط 22,000
 وحدة." 8,000مناقصات إلقامة 

، الذي 2334وناقش مجلس األمن تقرير األمين العام الثاني عشر المتعلق بتنفيذ قرار مجلس األمن 
 .2019كانون األول/  6أيلول و 12يغطي الفترة الواقعة بين 

 19/12/2019، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 عصابات المستوطنين تستهدف القدس وبيت لحم .22
أصيب عشرات الفلسطينيين، بحاالت اختناق، أمس، وسط الضفة الغربية المحتلة، جراء : وكاالت

تفريق جيش االحتالل وقفة للتنديد باستمرار اعتقال أسير فلسطيني مضرب عن الطعام. وقال شهود 
غربي مدينة رام هللا، منددة باعتقال أحمد « عوفر»قت وقفة أمام معتقل عيان، إن قوات االحتالل، فر 

زهران، إداريًا )بدون تهمة(. كما اعتقلت قوات االحتالل، شابًا، وأصابت العشرات بحاالت اختناق 
 بالغاز المسيل للدموع، خالل مواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

االستيطانية حي الخاليلة الواقع شمال غربي مدينة القدس « تدفيع الثمن»واستهدفت عصابات 
المحتلة، حيث أقدموا على خط شعارات عنصرية وا عطاب إطارات سيارات، فيما شنت قوات 

 فلسطينيًا، في مناطق عدة في الضفة الغربية. 13االحتالل، حملة اعتقاالت واسعة طالت 
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شمال غربي « غفعات زئيف»لعصابة اليهودية حي الخاليلة المتاخم لمستوطنة وطالت اعتداءات ا
سيارة  18القدس، حيث خطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران الحي وأعطبوا إطارات 

 وخطوا شعارات عنصرية عليها.
 20/12/2019، الشارقةالخليج، 

 
 مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر .23

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، المئات من أشجار الزيتون من أراضي بلدة الخضر : بيت لحم
وأفاد صاحب األرض هشام البرميل، لـ"وفا"، إن مستوطنين من مستوطنة "سيدي  جنوب بيت لحم.

شجرة زيتون، واستولوا عليها، في  300بوعز" الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا أكثر من 
المستوطنين  أنوأضاف البرميل الخضر. ة وادي الغويط المسماة "مراح صعب"، غرب بلدة منطق

شجرة قبل شهرين، مؤكدا أن هذا  300دونما واقتلعوا  30اعتدوا على أراضيهم البالغة مساحتها 
 التصعيد يهدف إلى تهجيرهم واالستيالء على األرض ألغراض استيطانية.

  19/12/2019، لسطينية )وفا(والمعلومات الف األنباءوكالة 
 

 قبالة غزةقلص مساحة الصيد البحري االحتالل ي .24
وقالت الهيئة  أعلنت السلطات اإلسرائيلية فرض إجراءات عقابية في منطقة الصيد البحري قبالة غزة.

لى اإلسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة بالعمليات المدنية في األراضي الفلسطينية، إنه ردًا ع
أميال بحرية حتى إشعار  10تم تقليص منطقة الصيد البحري في غزة إلى »إطالق الصاروخ األخير 

 ، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.«آخر
 19/12/2019، لندن، شرق األوسطال

 
 اللبناني حزب هللانشاط حظر وت كيةيــــ األمر  يةإلسرائيلا للضغوط برلين ترضخ .25

كية لحظر نشاط حزب يرضخ االئتالف األلماني الحاكم للضغوط اإلسرائيلية ــــ األمر : فراس الشوفي
 هللا على األراضي األلمانية بعد مذكرة وافق عليها البرلمان أمس. 

 2019/12/20، االخبار، بيروت
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   الجامعة العربية: القدس خط األمة األحمر الذي ال تفريط فيه .26
وستبقى خط أكدت جامعة الدول العربية، الخميس، أن "القدس تعد عنوان القضية الفلسطينية : القاهرة

 جاء ذلك خالل اجتماع طارئ للجامعة، عقد األمة العربية األحمر الذي ال تفريط فيه وال مساومة".
 على مستوى المندوبين لبحث فتح مكتب تجاري للبرازيل بمدينة القدس المحتلة.

 2019/12/19، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تجاري دبلوماسي في القدس الجامعة العربية تؤكد ضرورة وقف فتح مكتب برازيلي .27
أكدت الجامعة العربية أهمية التحرك العربي للضغط من أجل وقف عملية فتح مكتب : بترا –القاهرة 

برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة، واصفة اإلعالن بأنه خطوة مسيئة للعالقات 
 العربية البرازيلية.

 2019/12/19، الدستور، عّمان
 

 : القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للجزائرالجزائري الجديدالرئيس  .28
عتبر القضية ا رئيس جمهورية الجزائر الجديد، عبد المجيد تبون، لفي أول خطاب : الجزائر

وأكد قائاًل: "سوف نظل سندا إلخواننا  الفلسطينية "من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية".
لن نتأخر عن االستجابة لندائهم وسنقف إلى جانب نضالهم حتى تحقيق حقهم المشروع الفلسطينيين و 

 .في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف وتحقيق حق العودة"
 2019/12/19، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"باستخدام أراضيها منطلقا ألعمال ضد إسرائيلية تركيا ترفض ادعاءات  .29

: في ردها على مقال للمندوب اإلسرائيلي السابق في األمم المتحدة دوري غولد، أنقرة/ توفيق دورول
ألعمال ضد  حول استخدام أراضيها منطلقاً  ه، ادعاءاترفضت وزارة الخارجية التركية رفًضا تاماً 

أن غالبية المجتمع الدولي لم تَر حماس كمنظمة  ا السياق،في هذوأكدت  أو بلد آخر. "إسرائيل"
نما "حقيقة سياسية"،  منظمة  الحركةأن الجمعية العامة لألمم المتحدة رفضت تصنيف كما إرهابية، وا 

 إرهابية العام الماضي.
 2019/12/19، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة
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 كية يجب أن ُتؤيد الفلسطينيينيوالسياسة األمر : نتنياهو عنصري ساندرزسناتور ال .30
بين الُمتنافسين على الترشح باسم الحزب  ،مساء الخميس ،خالل مناظرة ُعقدت: واشنطن

كية يبيرني ساندرز، على أن السياسة األمر المرشح شدد  ،كيةيالديمقراطي، في انتخابات الرئاسة األمر 
ووصف رئيس الحكومة  .فحسب، بل مؤيدة للفلسطينيين أيضاً  "إسرائيلـ"يجب أال تكون مؤيدة ل

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ"العنصري"، في حين اتهم المرشح بيت بوتيجيج الرئيس دونالد ترمب، 
جو بايدن، أما  باتخاذ قرارات في السياسة الخارجية للواليات المتحدة، للتدخل في السياسة اإلسرائيلية.

أن بالده يجب أن تضغط على فقد قال وظ بالترشح باسم الحزب الديمقراطي، صاحب أكثر الحظ
سلوك نتنياهو بما يخص المستوطنات اإلسرائيلية  اً صفاو  ، للتحرك صوب حل الدولتين."إسرائيل"

 بالضفة الغربية بـ"الفضيحة".
 2019/12/20، قدس برس موقع

 
 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدات 2.4مسؤول أممي:  .31

أعلن منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في فلسطين، جيمي ماكغولدريك، : جنيف/ بيرام آلطوغ
مليون منهم ُيصنفون بأنهم من "أشد  1.5مليون فلسطيني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية؛  2.4أن 

ا يقرب وأوضح، أن صندوق دعم األمم المتحدة بحاجة إلى م المحتاجين إلى المساعدات اإلنسانية".
في المئة من  75أن إلى ولفت  مليون دوالر من أجل إيصال الدعم لهؤالء المحتاجين. 350من 

 المساعدات اإلنسانية التي يطالبون بها ستقدم لسكان غزة.
  2019/12/19، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 غزة البنك الدولي لرعاية األطفال في الضفة الغربية وقطاعمن ماليين دوالر  9 .32

ماليين دوالر دعما لمشروع تحسين تنمية  9أعلن البنك الدولي، عن منحة جديدة بقيمة : القدس
الطفولة المبكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يهدف إلى توسيع نطاق تغطية الخدمات 

يشير مؤشر رأس إذ  لألطفال الفلسطينيين من فترة الحمل وحتى سن الخامسة، وتحسين جودتها.
 %55الذي أطلقه البنك إلى أن إنتاجية الطفل الفلسطيني المولود اليوم ستبلغ  2018المال البشري 

فقط عندما يكبر، مقارنة مع نسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة، 
ة، فإنها أعلى ومع أن هذه النسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة أقل من المتوسط السائد في المنطق

 من المتوسط الخاص بشريحة الدخل التي ينتمي إليها.
 2019/12/19، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"مع السياح وفد قنصلي روسي رفيع لتسوية أزمة  .33

، أمس، وفد قنصلي روسي رفيع، للتباحث مع وزارة خارجيتها حول "إسرائيل"تل أبيب: وصل إلى 
أعطى تعليماته  قدوزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، وكان أزمة احتجاز السياح من البلدين. 

عادة العالقات الحميمة بين البلدين إلى سابق عهدها.  بإنهاء هذه األزمة على وجه السرعة وا 
 2019/12/20، الشرق األوسط، لندن

 
 للضغط على الفلسطينيين "إسرائيل"محلل عسكري إسرائيلي: واشنطن توظف تقارب السعودية و .34

يستعرض عسكري إسرائيلي سابق وباحث في الشؤون اإلستراتيجية،  ”:القدس العربي“الناصرة: 
، ويرى أن الواليات المتحدة 2020التهديدات والفرص التي تنتظر دولة االحتالل في العام الجديد 

 توظف تقارب السعودية مع إسرائيل لمواصلة الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته.
كوبرفاسر وهو محلل عسكري اليوم إن سلسلة تطورات،  ويقول العميد في جيش االحتياط يوسي

 -بعضها مستمر منذ زمن طويل وبعضها جديد نسبيًا، تبلور وجه الشرق األوسط ولها تأثير كبير
الفلسطيني. معتبرا أن التطورات  –على أمن إسرائيل، وعلى النزاع اإلسرائيلي  -مباشر وغير مباشر

، هي التغييرات في 2010ابات التي تشهدها المنطقة منذ سنة األكثر أهمية، باإلضافة إلى االضطر 
 ”.المعسكر اإلسالمي المتطرف“المعركة بين األطراف البراغماتية في المنطقة وبين مكونات 

بعد أن خسرت المكونات ”: “معهد القدس للشؤون العامة“ويتابع يوسي كوبرفاسر في مقال نشره 
سيطرتها وأرصدتها البرية، بفضل ” الدولة“المتطرف، أي تنظيم  األساسية العنيفة في المعسكر السني

التعاون بين الواليات المتحدة وأطراف محلية، في طليعتها األكراد، تمتاز المعركة بعدم تناسب. من 
جهة، تقوم المجموعتان األساسيتان المحليتان، إيران ومؤيدوها، واإلخوان المسلمون بقيادة تركيا، من 

ال هوادة فيه للقوة العسكرية، بتوسيع مناطق نفوذهما وسيطرتهما )إيران في لبنان  خالل استخدام
وسوريا والعراق واليمن، وتركيا في شمال سوريا وفي اإلطار الفلسطيني( ويفرضان على القيادات 
المحلية أن تفعل ما يرغبان فيه، ويستغالن عناصر قوة محلية مؤيدة لهما من أجل الدفع قدمًا 

 ”.هما، والهدف فيما يتعلق بإيران، هو خلق تهديد إلسرائيلبأهداف
كما يقول إنه من جهة أخرى، البراغماتيون، باالستناد إلى العقوبات االقتصادية للواليات المتحدة على 
إيران، يدافعون عن أرصدتهم في الدول التي يسيطرون عليها، ويخوضون نضااًل شعبيًا في الدول 

ران، لمنع سيطرة المتطرفين على بالدهم، لكن مع عدم وجود قوة قدرات التي تسيطر عليها إي
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عسكرية، مثل التي كانت لدى زعيم مصر السيسي عندما أنقذ بلده من سيطرة اإلخوان المسلمين في 
 ”.، ما يجعل من الصعب التقدير إذا كانوا سينجحون في نضالهم2013سنة 

 متطرفون ومعتدلون
يتصرف المتطرفون كمعسكر لديه قيادة واضحة يعمل معًا، وتحت منطق مشترك “في المقابل وبينما 

 ”.توجهه طهران وأنقرة، ال يعمل البراغماتيون معًا كمعسكر، وليس لديهم قيادة واضحة
أما التطور الثاني المهم بنظر المحلل اإلسرائيلي فهي التغيرات في طابع عمليات الدول العظمى في 
المنطقة، ففي ظل حكم الرئيس ترامب، غّيرت الواليات المتحدة توجهها وتجندت لمحاربة المتطرفين، 

ن أحيانًا تظهر وعلى رأسهم إيران، وفعلت ذلك في األساس بواسطة رافعة من قوتها االقتصادية، ولك
 ”.قدراتها العسكرية، أساسًا، في مواجهة المتطرفين المتشددين من السّنة

كما تحاول الواليات المتحدة برأيه االمتناع بقدر المستطاع عن االنجرار إلى تدخل عسكري في 
نزاعات مستمرة ليست ذات قيمة استراتيجية بالنسبة إليها، وهي تسمح لروسيا والمعسكر المحلي 
المتشدد بترسيخ نفوذهما )أو الغرق( في تلك النزاعات، وتركز اهتمامها اإلقليمي على المواجهة مع 

 إيران وتقوية حلفائها، وفي طليعتهم إسرائيل.
ُينظر إلى هذه السياسة أو على األقل ُتصوَّر وكأنها تكشف ضعفًا وحذرًا من الدخول في “ويضيف: 

يات المتحدة هي القوة العظمى األساسية في المنطقة، وهي تعتقد أن مواجهة، لكن فعليًا، ال تزال الوال
العقوبات االقتصادية على إيران وحزب هللا، ستجبر إيران خالل وقت معقول على العودة إلى طاولة 

 ”.المفاوضات، وتغيير االتفاق النووي بصورة جوهرية
رائيل في األساس بواسطة وسائل وحسب يوسي كوبرفاسر فإن التغيير الثالث المهم هو إصرار إس

عسكرية على منع ارتفاع درجة نوعية التهديد العسكري عليها من قبل إيران والتنظيمات الدائرة في 
فلكها، فتعمل علنًا في هذا اإلطار ضد التمركز العسكري اإليراني في سوريا، وعلى ما يبدو في 

تي لدى حزب هللا وتحويله إلى سالح دقيق العراق، وتحبط الجهد اإليراني لتطوير السالح الباليس
 وذلك بموازاة استمرار تعهدها بمنع حصول إيران على قدرة إنتاج سالح نووي.

 توتر مع غزة
ويرى أنه على هذه الخلفية، تبرز التوترات المستمرة في مواجهة قطاع غزة، التي تظهر من خالل 

سوية تضمن هدوء متواصاًل لقاء االعتراف جوالت العنف المتعددة بموازاة مساعي التوصل إلى ت
 كالحاكم الفعلي في القطاع، وتحسين نوعية حياة السكان هناك.” حماس“بمكانة 

ويقول إن إسرائيل تواجه مخاطر أمنية متزايدة، هي مستعدة لمواجهتها، وفي الوقت عينه، هي أمام 
 من أجل هذا الغرض محدودة جدًا. فرصة، مستعدة أيضًا الستنفادها، لكن الوسائل المتوفرة لديها
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ويعتقد المحلل اإلسرائيلي أن المخاطر األساسية ناجمة عن أن يؤدي اإلحساس بالضائقة وباإلحباط 
في إيران والتنظيمات التي تدور في فلكها إلى عمل عسكري ضد إسرائيل، باإلضافة إلى عدد من 

هلة التي طورتها إيران مع مرور السنوات، محاوالت نفذت أو أحبطتها باالستناد إلى القدرات المذ
 والتي استخدمت جزءا منها في هجومها على منشآت النفط في السعودية.

كل ذلك في ظل عدم القدرة على التخلص من العقوبات، واالحتجاج الداخلي الواسع، “ويضيف: 
مع االلتزام المبدئي  والتهديدات لمكتسبات إيران في العراق ولبنان والعمليات اإلسرائيلية، وأيضاً 

بالمس بإسرائيل، وتسريع التقدم نحو الحصول على مواد انشطارية، والمس بحلفاء آخرين للواليات 
 ”.المتحدة، وربما أيضًا بأهداف أمريكية، وقمع عنيف لالحتجاجات الشعبية

ضد  ويزعم أن هدف إيران، ليس فقط ضرب إسرائيل وردعها، وتدفيعها ثمن هجماتها المستمرة
أهداف إيرانية، بل أيضًا محاولة دفع الواليات المتحدة إلى التخفيف من العقوبات وزيادة فرص 

في الواليات المتحدة  2020صمود النظام اإلسالمي في طهران حتى انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 
 على أمل أن تحمل تغيرًا.
 الضغط على الفلسطينيين

على خلفية ” خيبة األمل وسط الفلسطينيين“خطر آخر أيضًا، يسميه ويشير المحلل اإلسرائيلي ل
الموقف األمريكي واحتماالت اتخاذ خطوات إسرائيلية لبدء تطبيق السيادة على جزء من المناطق 

، باإلضافة إلى التزاماتهم مع اإليرانيين، مما قد يدفعهم أو سيدفع 1967التي احتلتها إسرائيل عام 
 زيادة العنف واإلرهاب.أطرافًا منهم إلى 

في المقابل يزعم يوسي كوبرفاسر أن التوجهات اإلقليمية تؤدي إلى تطوير العالقات بين إسرائيل 
وعدد من الدول البراغماتية التي تدرك مساهمتها في أمنها ورفاهها، وتحتاج إلى مساعدتها لمواجهة 

ذا التطور هو مدماك إضافي في الضغط ه“التهديد من أطراف متشددة، وفي طليعتها إيران. ويتابع: 
المتزايد على الفلسطينيين الذي تقوده الواليات المتحدة، للتخلي عن الرواية التي ترفض وجود إسرائيل 

 ”.كدولة قومية للشعب اليهودي وتبرر كل أنواع النضال ضد الصهيونية
من المحتمل أن  -وفرص ذلك ضئيلة جدًا في الوقت الحالي-ويرى أنه إذا أعطى هذا الضغط ثماره 

تتطور فرصة للتقدم نحو سالم مع الفلسطينيين. مدعيا أنه حتى ذلك الحين، وعلى خلفية عدم 
ئيل االستقرار اإلقليمي الذي ال يزال يهدد استقرار الدول البراغماتية المجاورة، سيكون على إسرا

استغالل االحتمال اإليجابي الذي تنطوي عليه التطورات اإلقليمية من أجل تحسين قدرتها على 
الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات من أطراف متشددة ومن جانب الفلسطينيين، وذلك من خالل 

 السيطرة الكاملة على غور األردن.
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ة على عالقاتها الخاصة بالواليات من أجل ذلك يتعين على إسرائيل المحافظ“ويخلص للقول: 
المتحدة، وتعميق التفاهمات الضرورية مع روسيا والمعسكر البراغماتي من أجل ضمان حرية 

 ”.عملها
 19/12/2019القدس العربي، لندن، 

 
 الغاز اإلسرائيلي يطهو طعام العرب! .35

 فايز أبو شمالة  د.
ي صدر عن المحاكم اإلسرائيلية بوقف تشغيل حقل "ليفياثان" الستخراج األمر القضائي المؤقت الذ

الغاز اإلسرائيلي ال يعكس سيادة القانون في دولة ال تحترم القانون، وال يعكس احترام حياة اإلنسان، 
واإلصغاء لكل شكوى مجتمعية لدولة ال تمثل فيها حياة اإلنسان العربي أكثر من ضغطة أصبع 

ور األمر القضائي بوقف تشغيل حقل غاز تفاخرت به إسرائيل بين األمم يعكس على الزناد، صد
حالة الترف االقتصادي لدى اإلسرائيليين، وامتالكهم أمرهم، ويعكس حالة الفقر والضعف والحاجة 

 لدى دول عربية وقعت اتفاقيات سالم مع اإلسرائيليين.
ع االتفاقيات والمعاهدات مع مصر العربية ومع ترف الحياة لدى اإلسرائيليين لم يتحقق إال بعد توقي

األردن العربية، ومع السلطة الفلسطينية، تلك االتفاقيات التي فتحت بوابة التطور االقتصادي بعدما 
صار إلسرائيل سياجًا أمنيًا، يسمح باالستقرار والنماء، فأضحى مستوى الحياة لدى اإلسرائيليين 

بية عشرات المرات، ولعل نقطة القوة االقتصادية هذه لدى يتفوق على أمثاله لدى الدول العر 
اإلسرائيليين هي نقطة الضعف التي لم تستغلها المقاومة الفلسطينية بعد، ولم توظفها ورقة ضغط 
على المجتمع اإلسرائيلي، الذي صارت لديه مؤسسات اقتصادية يحرص على سالمتها، وتجنيبها 

 الصراع.
، ستبدأ بتصدير الغاز إلى مصر 2020أن تتفاخر بأنها مع بداية العام  من حق الحكومة اإلسرائيلية

العربية، بموجب االتفاق المبرم بين الجانب اإلسرائيلي والشركة المصرية المالكة لمقطع األنبوب 
الواصل بين مدينتي العقبة األردنية والعريش المصرية، وكانت محكمة مصرية قد حكمت بأن تدفع 

يتجاوز مليار دوالر، وبموجب االتفاق، ستصدر  EMGرية تعويضًا لشركة شركة الغاز المص
 15عاما، بصفقة تبلغ  15مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى  85الشركات اإلسرائيلية 

مليار دوالر، إنه المبلغ نفسه، والمدة الزمنية نفسها التي تضمنتها اتفاقية تصدير الغاز إلى األردن، 
تؤكد أن الذي صاغ االتفاقيتين واحد، وكان منطقيًا أن يرفض الشعب العربي األردني في مشابهة 
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مليار دوالر كشرط جزائي في حال إلغاء  1.5االتفاقية، وأن يرفضها مجلس النواب، رغم مبلغ 
 االتفاقية وعدم االحتكام للقانون األردني.

ربية على مصر واألردن بما رحبت؟ فهل سيرفض البرلمان المصري االتفاقية؟ أم ضاقت األرض الع
فلم تنفعهم الصحاري التي تسفعها الشمس، ولم تشفع لهم المساحات الشاسعة، ولم تسعفهم قدرات 
الشعوب البشرية الهائلة، ولم يبق للعرب إال استيراد الغاز من دولة إسرائيل التي انتزعت قطاع غزة 

ربية وهي في حضن األردن، في أبلغ رسالة من أيدي المصريين بالقوة، واغتصبت أرض الضفة الغ
إلى بعض الدول العربية التي تتطلع إلى التطبيع مع الصهاينة، دون االلتفات إلى المصير 
االقتصادي والمعيشي الذي تورط فيه أكثر من مئة وعشرين مليون عربي في األردن ومصر والسلطة 

 تهم السادة إال على النار اإلسرائيلية.الفلسطينية؛ لم يعد لهم إمكانية طهي طعامهم وشرب قهو 
لقد أثبتت التجربة الميدانية أن اليد اإلسرائيلية الناعمة، والتي تسللت إلى عصب الحياة العربية عبر 
االتفاقيات هي األقسى واألشد على عنق الشعب من يد إسرائيل العنيفة التي أطلقت الصواريخ على 

 .الشعوب العربية، وانتهكت حرمة أرضهم
ويبقى السؤال: ما الذي جرى؟ كيف صارت إسرائيل تصدر الغاز إلى مصر واألردن، وهي التي 

 كانت تستورد الغاز من مصر حتى قبل أربع سنوات؟
 19/12/2019فلسطين أون الين، 

 
 اضطراب الحكومة اإلسرائيلية .36

 عبد الستار قاسمد. 
ماضي اضطرابا وحالة عدم استقرار من حيث تشهد الحكومة اإلسرائيلية منذ بداية ثمانينيات القرن ال

أنها ال تعمر وسرعان ما تنهار. منذ ذلك الحين، فقدت األحزاب الكبيرة مثل حزبي العمل والليكود 
قدرتها على حصد عدد كبير من مقاعد الكنيست )البرلمان الصهيوني( تمكنها من تشكيل حكومة 

ر االنتخابات لكنيست جديدة. تراجعت شعبية بسهولة وبدون تحالفات تسبب عدم االستقرار وتبكي
 األحزاب الكبيرة، وفقدت العديد من المقاعد لصالح أحزاب جديدة طارئة ال يستمر وجودها طويال.

ظهرت أحزاب صغيرة الحجم على المسرح السياسي الصهيوني وشكلت ظاهرة تشرذم سياسي أدت 
طة بمصالح حزبية وليس بالضرورة بمصالح إلى مشادات سياسية ومنافسات سياسية غير بريئة ومرتب

 عامة.
 مهمة صعبة
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نما كان على الحزب الذي  لم يعد في الثمانينيات بمقدور حزب تشكيل حكومة بيسر وسهولة، وا 
 61يحصل على أكثرية )وليس األغلبية( المقاعد أن يتآلف مع أحزاب صغيرة ليتخطى حاجز الـ 

. وبما أنه لكل حزب مصالح ورؤى 120نيست الصهيونية مقعدا لنيل ثقة الكنيست. عدد أعضاء الك
خاصة به، فإن حزب األكثرية طالما تعرض لالبتزاز من حيث المطالب الحزبية التي ركزت على 
مكافآت خاصة، ولم يكن أمام حزب األكثرية إال أن يخضع لكي يتمكن من تشكيل حكومة يحظى 

 فيها بأغلبية الوزراء.
مهمة تشكيل الحكومة سهلة ألن األكثرية كانت تصطدم بمطالب حزبية  وبالرغم من ذلك، لم تكن

متضاربة ومتناقضة تهدد عملية التشكيل. أي كان على األكثرية أن تبذل جهودا ضخمة من أجل 
رضاء كل األحزاب الصغيرة المشاركة في االئتالف الحكومي.  التوفيق بين هذه المطالب وا 

وط وفق أمزجة األحزاب. وكان بإمكان حزب يحتل مقعدين أو وعليه، بقيت الحكومة مهددة بالسق
ثالثة في الكنيست ال يرضى عن تصرف معين لرئيس الحكومة أن ينسحب من االئتالف فتفقد 
الحكومة األغلبية والثقة وتنهار لتتم الدعوة النتخابات جديدة. ولذا الحظنا في العقدين األخيرين 

هوض أخرى بصورة أكثر تسارعا مما كان عليه األمر من للقرن الماضي حالة سقوط حكومات ون
 قبل.

تطور األمر اآلن ليصل إلى درجة عدم القدرة على تشكيل حكومة. نتنياهو لم يتمكن من تشكيل 
حكومة بعد االنتخابات األولى، ولم يكن بمقدور منافسيه تشكيل حكومة أيضا. فتمت الدعوة إلى 

في الكنيست على ما هي عليه بعد االنتخابات الثانية، وفشل انتخابات من جديد. بقيت المعادلة 
الحزبان الكبيران في تشكيل حكومة ائتالفية أو حكومة وحدة وطنية، وبدأ الحديث عن إجراء 

 انتخابات للمرة الثالثة عساها تتمخض عن معادلة ائتالفية جديدة.
اب المستغرقة في رفض الحقوق لم يستطع نتنياهو حشد واحد وستين صوتا في الكنيست ألن األحز 

الفلسطينية لم تستجمع ما يكفي من المقاعد لتشكيل ائتالف حكومي. ويبدو أن المقاعد التي 
حصدتها القائمة العربية قد أثرت بصورة جذرية على عدد مقاعد المتطرفين اليهود. فكل مقعد 

بالتالي يضعف ثقلها في إضافي تحصل عليه القوائم العربية يشكل خسارة لألحزاب الصهيونية و 
 المجلس البرلماني.

 القوائم العربية
من الممكن نظريا تشكيل حكومة ائتالفية مع المقاعد العربية، لكن نتنياهو وصحبه يرفضون التآلف 
مع العرب من ناحية المبدأ. وخصومهم ال يجرؤون على التحالف مع القائمة العربية ألنهم يدركون 

ن يتعرضوا له، والذي سيؤثر سلبا على فرصهم االنتخابية. بالنسبة مدى التشهير الذي يمكن أ
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ذا كان للعرب أن  للصهاينة عموما من غير المقبول تسليم مستقبل الحكومة الصهيونية للعرب. وا 
يكونوا جزءا من المعادلة الحكومية فإنهم سيفرضون شروطهم على رئيس الحكومة، ويكون بمقدورهم 

طرحها أرضا. من المحرمات لدى الصهاينة أن يتمكن الغرباء )وفق سحب الثقة من الحكومة و 
 تعريفهم للعرب( بمصير سياسي لكيان الصهاينة.

من الواضح أن انتخابات ثالثة ستجري، وال يوجد أمام األحزاب الصهيونية مخرج آخر. لكن 
لكنيست. ربما تتغير المتابعين ال يرون أن االنتخابات القادمة ستؤدي إلى تغيير معادلة القوى في ا

النتائج بفارق مقعد أو مقعدين لهذا التجمع الحزبي أو ذاك، وذلك لن يمكن أي حزب من تشكيل 
 حكومة.

ما يجري من تعثر في التشكيل الحكومي الصهيوني يعبر عن شرذمة سياسية والتي تعني أيضا 
للشرقيين  ومذهبية.قية شرذمة اجتماعية. بعض األحزاب الصغيرة الموجودة اآلن تمثل جماعات عر 
 أحزابهم، وللغربيين كذلك. وهناك مجموعات روسية وأخرى إثيوبية وغير ذلك. 

خاضت االنتخابات الثانية أكثر من عشرين قائمة انتخابية، وهي تعبر عن أبعاد اجتماعية تتميز إلى 
هذه الشرذمة حد بعيد بالعنصرية والتمسك بالمصالح الفئوية على حساب المصالح العامة. وأدت 

االجتماعية إلى اتساع الفساد المالي واإلداري في الكيان الصهيوني ما أدى إلى ضعف التماسك 
االجتماعي وانتشار األمراض االجتماعية التي تؤثر على نسيج الكيان وعلى معنويات الجيش 

 الصهيوني. 
ع وتدهور معنويات المعنى أن مثل هذا الوضع جيد بالنسبة للفلسطينيين من حيث ضعف المجتم

الجيش وهبوط االنضباط، وبإمكان الفلسطينيين استغالل هذا المأزق الصهيوني وتعميقه بالمزيد. 
وبإمكان القائمة االنتخابية العربية أن تصر باستمرار على وحدة القائمة وتشجيع العرب على 

قعات فشل الصهاينة في المشاركة في االنتخابات. وكلما ارتفعت أعداد المقاعد العربية ترتفع تو 
 تشكيل حكومة.

 19/12/2019، "21موقع "عربي 
 

 االحتالل يقرر مصير االنتخابات الفلسطينية .37
 حافظ البرغوثي

على إجراء االنتخابات في القدس المحتلة، وقد « اإلسرائيلي»ينتظر الفلسطينيون موافقة االحتالل 
نتخابات تشريعية ثم رئاسية بالسماح بإجرائها ربط الرئيس الفلسطيني أبومازن إصداره مرسوم إجراء ا

في القدس المحتلة مثلها مثل غزة. وكانت الفصائل في غزة وافقت كتابيًا على االنتخابات على لسان 
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حركة حماس نقلها رئيس لجنة االنتخابات المركزية، حيث اعتبر الرئيس الفلسطيني الموافقة أمرًا 
سالة مكتوبة أن يسمحوا للمقدسيين في مدينتهم باالقتراع مثلما في ر « اإلسرائيليين»جيدًا وطلب من 

. وكانت حركة حماس قاطعت االنتخابات 2006وسنة  1996حدث في االنتخابات السابقة سنة 
األولى في عهد الراحل ياسر عرفات، لكن بعد مرحلة الفوضى والفلتان األمني في نهاية االنتفاضة 

ية في غزة وضعف السلطة وحركة فتح بعد تدمير قواتها ومقارها الثانية وتضخم قوة حماس العسكر 
 من قبل االحتالل وجدت حماس الظروف سانحة للمشاركة فيها.

حتى اآلن لم تتلق السلطة الفلسطينية أي رد من سلطات االحتالل حول القدس، ومن غير المرجح 
المقررة في « اإلسرائيلية»ًا لالنتخابات أن ترد حكومة بنيامين نتنياهو التي تلفظ أنفاسها حاليًا انتظار 

 شهر مارس/آذار المقبل.
وقد شن بعض مسؤولي حماس مثل موسى أبومرزوق حملة ضد الرئيس الفلسطيني لربطه 
االنتخابات بموافقة االحتالل على إجرائها في القدس، مطالبين بعدم تأخير المرسوم، وهو أمر 

أنه ال انتخابات من دون القدس، والرئيس الفلسطيني  غريب، ألن إسماعيل هنية نفسه أكد مراراً 
عندما صرح بإجراء االنتخابات قال إنها يجب أن تجرى في الضفة وغزة والقدس، وهو يعني في 

على إجرائها في مناطق هامشية « إسرائيل»داخل القدس وليس خارجها، حيث من المرجح أن توافق 
أن تخرجها من القدس مثل ضاحية شعفاط ومخيمها وكفر من القدس المحتلة تريد وفقًا لمخططاتها 

ألف مقدسي، بحيث تكون خارج جدار الفصل  100عقب والعيسوية والمكبر التي يعيش فيها قرابة 
العنصري، لكن من غير المرجح أن توافق على إجرائها في داخل المدينة، خاصة أن نتنياهو يعتبر 

بالقدس عاصمة لالحتالل أهم إنجاز سياسي له يفاخر به قرار الرئيس األمريكي ترامب باالعتراف 
ليل نهار في حمالته االنتخابية، وهو اآلن على عتبة انتخابات هي الثالثة، ولن يوافق على منح 

 المقدسيين حق االقتراع في مدينتهم.
، خاصة أنه طلب وساطة مصر ودول االتحاد األوروبي لكي تقنع «إسرائيل»أبومازن ينتظر ردًا من 

 ، وهو ال يريد استباق األمور على األقل.«إسرائيل»
وكان البعض اقترح أن تجرى االنتخابات التشريعية ضمن قائمة مشتركة من الفصائل كلها خاصة 

ل سنوات، ووافقت عليه فتح ولم ترد حماس على ذلك فتح وحماس، وسبق لقطر أن اقترحت ذلك قب
في حينه، لكن هناك مخاوف من أن تتشكل قائمة من الغاضبين من الفصائل والمستقلين تنافس 
المشتركة بشكل حاد. وحتى اآلن لم تصل فتح وحماس إلى نقاش هذه النقطة مجددًا النقطاع 

 حقًا بعد إصدار المرسوم.االتصاالت المباشرة بينهما، إال أنه يمكن بحثها ال
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يدور نقاش حول ما إذا كان من صالح االحتالل الموافقة أم « اإلسرائيلية»وهناك في األجهزة األمنية 
يعارض السماح بإجرائها في القدس بينما جهاز الشاباك أي « اإلسرائيلي»ال، ويبدو أن الجيش 

جتمع الفلسطيني تؤيد السماح بها حتى المخابرات التي هي على تماس يومي مع الحياة في داخل الم
« إسرائيلية»ال يزداد الوضع احتقانًا قد يؤدي إلى انفجار، وكذلك تعارض المخابرات وفقًا ألنباء 

اإلعالن عن ضم األغوار وهو شعار نتنياهو االنتخابي حاليًا ألن سيؤدي إلى تدمير معاهدتي 
 كبيرة. السالم مع األردن ومصر ويؤدي إلى ردود فعل دولية

بإجراء االنتخابات في القدس المحتلة طالما هناك حملة « إسرائيلي»عمومًا ال مؤشرات على قبول 
ألن مجرد قبول نتنياهو بها يعني ضربة لمعسكره اليميني الذي يتسلح به حتى « إسرائيلية»انتخابية 

 «..أبيض -أزرق »اآلن في مواجهة خصمه 
 20/12/2019، الخليج، الشارقة

 
 يونية والدولة اليهودية والمستقبلالصه .38

 شفيق ناظم الغبرا د.
الصهيونية الزاحفة في فلسطين لم تتغير نسبة للصهيونية القديمة واألولى التي أنشأت دولة إسرائيل 

. فالحركة الصهيونية لم تغير أهدافها منذ رفعت شعار استعمار فلسطين في بدايات القرن 1948عام 
كة التي لم تتزحزح قيد أنملة عن شعار احتالل فلسطين كاملة. في بدايات العشرين، إنها ذات الحر 

القرن العشرين كان احتالل فلسطين مجرد فكرة في عقل هرتزل المؤسس وحفنة من الصهاينة. لقد 
التزمت الصهيونية بتحويل اليهودية لقومية تتداخل مع مشروع الدولة، فكان لها تحقيق حلم ال يجيزه 

. لقد أخذت أرضا ووطنا من شعب آخر يعيش حياة طبيعية في مجتمع عربي متكامل الحس الواقعي
 األركان.

وعبر العقود وجدت الصهيونية أنها غير قادرة على وضع حد لمشروع االحتالل والتوسع، بل قامت 
بقتل أكثر اليهود اإلسرائيليين مرونة واستعدادا للحل الوسط وهو إسحاق رابين رئيس  1995عام 
زراء. والغريب في مسيرة الصهيونية إنها ايضا عجزت عن تقديم شيء ملموس ومقنع كأساس الو 

للحل ألحد أكثر الفلسطينيين مرونة )رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن(. الصهيونية اليوم تحتل كل 
فلسطين، بينما تفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض جاعلة القدس في قبضتها، ثم الضفة 

تحت قبضة العنصرية  1948الغربية تحت االحتالل، ثم غزة تحت الحصار والتجويع، ثم عرب 
والتميز، بينما وضعت الشتات الفلسطيني خارج النطاق وسعت لفصله عن األرض. لقد وجدت 
إسرائيل أن األفضل لها وضع الفلسطينيين وراء جدران عالية وحواجز مانعة تتطلب حراسة دائمة 
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وأسالك شائكة ووسائل سيطرة. لقد أمعنت إسرائيل في السيطرة على المياه واألرض وجيوش وأمن 
 وحركة السكان. لكن كل هذا سيبقى مؤقتا، ولن يمر بال موجات جديدة من المقاومة والمواجهة.

واألخطر في تشخيص هذا الوضع المعقد أن الحركة الصهيونية مقتنعة بأنها تقترب من تحقيق نصر 
قط على الفلسطينيين بل على كل العرب، خاصة تجاه دول عربية عدة في منطقة نهائي ليس ف

اإلسرائيلية واالعتراف العربي بالهزيمة بال رد حقيقي جعل إسرائيل تشعر بأنها « الفتوحات»الخليج. 
انتصرت. لكن الصهيونية انتقلت للهجوم، فبدأت تتحكم، من خالل النفوذ الدولي واألمريكي، في 

ن مفاصل العالم العربي. لم يبق أمام إسرائيل أعداء حقيقيون خاصة بعد تدمير عدة دول الكثير م
عربية. لهذا تستهدف الصهيونية ما تبقى من األعداء أكانوا في إيران أم تركيا أم في حماس وحزب 

نها هللا، بل حتى السلطة الفلسطينية األكثر مهادنة إلسرائيل الزالت بنظر الصهيونية عدو حقيقي أل
 ترمز للوجود الفلسطيني المتبقي على األرض.

في التطبيق العملي لقد أنهت هذه السياسة اإلسرائيلية العملية السلمية، ودمرت فرص الدولة 
فلسطينية مقابل دولة إسرائيلية(. لقد ابتلعت إسرائيل كل  الدولتين)دولةالفلسطينية وأسقطت فكرة حل 

إدارة ماليين الفلسطينيين العرب، وهي غير قادرة على  فلسطين وورطت الصهيونية نفسها في
 إعطائهم حقوقا حقيقية، معتقدة بأنهم سلموا مصيرهم لها ولقراراتها البائسة.

لم يفكر قادة الحركة الصهيونية بأن ما قاموا به في فلسطين من تطهير عرقي وطرد جماعي 
بأن ما تقوم به إسرائيل سيحقق لها مزيدا من  واحتالل قد يقع باالتجاه المعاكس، بل يؤكد لنا التاريخ

وعلى وزن ضم الضفة الغربية والقدس مقدمة  1967االنتصارات لكن كل انتصار على وزن حرب 
عاما وال هذه الدولة ستعيش  80لنهاية الدولة اليهودية، فال الدولة اليهودية القديمة عاشت ألكثر من 

وحصار وعزلة قبل أن تصل لنهاياتها الطبيعية. فكرة بسبب عنصريتها المطلقة إال وراء جدران 
الصهيونية بحد ذاتها فكرة رجعية تزداد انفصاال عن منطق العدالة والحقوق. الواضح ان الصهيونية 
 كحركة لن تعرف كيف تتوقف في ممارسة الظلم واإلذالل، وهذا هو بحد ذاته سيكون سبب سقوطها.

ي في بناء حالة تشبه أستراليا او أمريكا أو حتى كندا، ما بنته لم تنجح الصهيونية في المشرق العرب
حتى اآلن هو تجمع صغير نسبيا فوق جغرافيا صغيرة محاطة بمناطق عربية كثيفة السكان. لكن 
لسوء حظ الصهيونية هذه الجغرافيا هي قرى ومدن ووطن الفلسطينيين التاريخي، ومن سوء طالعها 

وراء جيل بالتمسك بوطنهم التاريخي. حلم الصهيونية بأن تتنازل  أن الفلسطينيين مستمرون جيال
الضحية عن وطنها طوعا لن يتحقق. فكما يدعي معتنقو الصهيونية بأنهم عادوا بعد ألوف السنين، 
كيف تتخيل الصهيونية بأن الفلسطينيين العرب سينسون فلسطين في جيلين أو سبعة أجيال؟ أرادت 

 قى نار العودة مشتعال بين الفلسطينيين على مدى العقود القادمة.الصهيونية أم لم ترد سيب
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إن الصورة تزداد وضوحا حول طبيعة الصراع العربي الصهيوني، فال استقرار للصهيونية طالما 
، وال استقرار في ظل الظلم وسفك وأرضهمتقتات على سرقة وطن الفلسطينيين ومقابرهم وقراهم 

ية بأن كل وضع ال يؤمن حقوق الفلسطينيين التاريخية والتي تتضمن الدماء. ما ال تفهمه الصهيون
حقهم باألرض والمكان والعودة سيبقى الدولة اليهودية في حالة استنزاف. حق الشعب الفلسطيني 

( من المكان والجغرافيا، لكنه يعني بنفس الوقت اليهود)اإلسرائيليينبأرضه ال يعني طرد السكان 
الصهيونية بصفتها آلية للتوسع العسكري وإلقصاء سكان البالد األصليين  تخلي هذه المجموعة عن

 والتحكم بهم.
بعد أكثر من قرن على خروج الحكم اإلسالمي العثماني من فلسطين وسقوط فلسطين تحت االنتداب 
 البريطاني، وبعد أكثر من سبعين عاما على قيام دولة إسرائيل ال مكان لدولة يهودية معتدية على ما
هو ليس لها. المنطقي في اإلطار النهائي والحل اإلنساني والسياسي لهذا الصراع هو لدولة تساوي 
بين جميع مواطنيها دون النظر أكان هذا المواطن من الديانة اليهودية أم من الديانة اإلسالمية 

اليهودية التي والمسيحية. إن استمرار إسرائيل دولة مقتصرة على اليهود، كما يؤكد قانون القومية 
أقرته إسرائيل، بينما سلطتها االستعمارية المباشرة تتحكم بستة ماليين فلسطيني ال يمكن أن ينتهي 

 ونصف السكانسوى بتنازل إسرائيل عن يهودية الدولة. كيف تكون إسرائيل دولة لليهود فقط وأكثر 
 من العرب والفلسطينيين؟

ن فأن معظم سكان الدولة المسماة اليوم يهودية هم من وبالطبع لو فتح باب حق العودة للفلسطينيي
 الفلسطينيين العرب.

 20/12/2019، القدس العربي، لندن
 

 هل سينجح األمن اإلسرائيلي في إحباط حماس كما فعل مع الجبهة الشعبية في الضفة؟ .39
 يوآف ليمور

صحيح أنه قتل فيه  كان أكثر نجاحًا من حيث مكافحة اإلرهاب من العام الذي سبقه. 2019العام 
 .13حين قتل  2018خمسة إسرائيليين، ولكن هذا انخفاض كبير مقارنة بالعام 

عدد المصابين ال يدل على انخفاض في دافعية منظمات اإلرهاب لتنفيذ العمليات. العكس هو 
ا الصحيح. فدافعية في ارتفاع لدى كل محافل اإلرهاب التي تعمل في يهودا والسامرة، إن ما يمنعه

من أن تصبح حدثًا يقع فيه مصابون، هو اإلحباط الناجح بقيادة جهاز األمن العام الشاباك 
 وبمشاركة الجيش اإلسرائيلي.
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القضيتان اللتان نشرتا أمس ترفعان ستارًا عن هذا الميل. فضاًل عن العناوين الرئيسة والرغبة في 
، فاألولى تعنى بالجهد لدحرجة العمليات من تنفيذ العمليات، ليس بينهما الكثير من القواسم المشتركة

خارج المنطقة إلى الداخل، والثانية تعنى بجهد داخلي يجري من داخل مناطق الضفة. كما أن 
المنظمتان تختلفان جوهريًا. األولى، حماس، وهي منظمة دينية، والثانية الجبهة الشعبية، وهي 

 الماركسية لمؤسسيها.علمانية وآخر ما تبقى تقريبًا من األيديولوجيا 
القضية الحماسية ليست جديدة في معظمها. فمنذ صفقة شاليط تقيم المنظمة فرعًا نشطًا في تركيا، 

” التلغراف“يعنى بأمرين أساسيين: محاوالت لدحرجة العمليات إلى الضفة، وتجنيد األموال. ترسم 
والنشاط الذي يجري في أراضيها البريطانية صورة واسعة تدل على تركيا أكثر مما تدل على حماس، 

خوان وبمعرفتها هو أغلب الظن كجزء من تماثلها األيديولوجي مع حماس، توأمها في حركة اإل
 المسلمين، ورغبتها في أن تكون مشاركة في قضايا غزة والقدس.

 يتبين من هذه المنشورات أن تركيا تتنكر اآلن لاللتزامات التي أخذتها على عاتقها في الماضي،
أبعد  2015وأبرزها إبعاد صالح العاروري الذي أقام فرع حماس في تركيا بعد صفقة شاليط. في 

بضغط أمريكي وانتقل إلى قطر، والحقًا إلى لبنان. ويتبين اآلن أنه عاد ليتجول في تركيا، إلى جانب 
 بضعة محررين آخرين، ويعنى باإلرهاب.

ليات. ولهذا، انتقل أساس تفعيل خاليا اإلرهاب في لقد تبين العاروري في الماضي كمحرك وسط للعم
ومثله أيضًا النشاط العلني تمامًا لذراع حماس –الضفة من تركيا إلى غزة. ومع ذلك، فإن تواجده 

استفزازي وذو إمكانية خطر دائم، خصوصًا حين يضاف إليه  –العسكري على األراضي التركية
ع في إخفاء الضرائب وتبييض األموال بماليين الدوالرات الجانب المالي، بقيادة زاهر جبارة، الضال

 )بعضها من إيران( والتي مقصدها النهائي هو حماس غزة.
أما القضية الثانية فهي ذات مزايا محلية أكثر، وكلها تنبع من األرض نفسها، ومن منظمة متجذرة 

ئل قتالية كثيرة قبل قتلهم رينا فيها عميقًا. نشطاء هذا التنظيم نفذوا عمليتي إطالق نار وجمعوا وسا
شنراف واعتقالهم. بعضهم اجتاز السجون واالعتقاالت اإلدارية، وعلى الشاباك أن يفحص كيف أفلتوا 

 من تحت الرادار ونجحوا في العمل على مدى فترة غير قصيرة حتى اعتقالهم.
به. هكذا، اجتاز بعض التفسير األساس لذلك هو السرية والتناثر الواسع الذي عملت الشبكة بموج

من النشطاء تدريبًا على النار بينما كان المدرب ملثمًا كي ال تنكشف هويته، وكل خلية عملت على 
انفراد بعيدة عن الخاليا األخرى كي ال تنكشف فتسقط كل الشبكة. كما أن أعضاء الشبكة أظهروا 

لشعبية أن تكون دومًا تحت صالبة تحت التحقيق، ولكن هذه ظروف مخففة فقط: يفترض بالجبهة ا
 فانوس اإلحباط.
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قد يكون هناك هبوط في نشاط هذه المنظمة اآلن، مثلما حصل لها في الماضي بعد موجات 
حماس،  –اعتقاالت سابقة لنشطائها. وهذا سيسمح للشاباك بالتركيز على التحدي األساس أمامه 

تبار النوايا، فسيكون مطلوبًا عمل التي لن تذهب إلى أي مكان. إذا ما حاكمنا األمور حسب اخ
 2020عملياتي حثيث )وكالمعتاد غير قليل من الحظ أيضًا( كي يتواصل في العام  –استخباري 

 أيضًا الميل ذاته في معطيات اإلرهاب.
 19/12/2019إسرائيل اليوم 
 20/12/2019، القدس العربي، لندن
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