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 ... والفصائل سترد خطيا  "ورقة عباس"رة عل  خالفات مبك .1

فلسطينية  قءلت مصءدبر: كفءح زعون ، عن برام هللا، من 6/11/2019، الشرق الوسط، لندنذكبرت 
مطلاة إن البرئيس الفلسطيني محمود عبءس أبلغ الفصءئل الفلسطينية برفضه عقد أي اجتمءع قيءدي 
قبل إصدابره مبرسومًء لالنتخءبءت الاءمة، وذلك في وبرقة توضيحية نقلهء برئيس لجنة االنتخءبءت حنء 

 نءصبر إلى مسؤولي الفصءئل في قطءع غزة، أمس، مء أثءبر خالفءت مبكبرة.
قبل عبءس بءالجتمءع باد إصدابره المبرسوم مشتبرطًء أن «: »الشبرق األوسط»المصءدبر لـ وأضءفت

يكون مبرسوم االنتخءبءت بءلتتءبع، أي أن يحدد أواًل موعدًا لالنتخءبءت التشبرياية فقط، ثم في وقت 
كمء طلب عبءس أن تكون االنتخءبءت وفق نظءم التمثيل »وتءبات: «. الحق االنتخءبءت البرئءسية

وأكدت المصءدبر أن الفصءئل برفضت طلبءت عبءس وأبلغت نءصبر إصبرابرهء على عقد  «.نسبي فقطال
اجتمءع وطني قبل إصدابر عبءس المبرسوم، وذلك بهدف ماءلجة بءقي القضءيء محل الخالف، مثل 

 نظءم االنتخءبءت ومبرجايتهء.
 طني جءمع.وكءن برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس إسمءعيل هنية طءلب بإجبرا  لقء  و 

وأكدت المصءدبر أن نءصبر طلب من الفصءئل بردودًا منفصلة على وبرقة عبءس، لابرضهء عليه في 
 محءولة لتقبريب وجهءت النظبر.

مصءدبر فلسطينية ، أن ضيء  خليل، عن غزة، من 5/11/2019، العرعي الجديد، لندنوأضءفت 
الاءمة تابرضت ألولى االنتكءسءت، موثوقة، أكدت لـ"الابرعي الجديد"، أّن جهود الذهءب لالنتخءبءت 

اليوم الثالثء ، عقب تبليغ برئيس لجنة االنتخءبءت المبركزية حنء نءصبر لقيءدة حبركة "حمءس" والفصءئل 
األخبرى برفض البرئيس محمود عبءس عقد اللقء  الوطني قبل االتفءق على كل القضءيء المتالقة 

صدابر مبرسوم بموعدهء.  بءالنتخءبءت وا 
ءدات حبركة "حمءس" ببرئءسة برئيس المكتب السيءسي للحبركة إسمءعيل هنية، وقيءدات والتقى نءصبر بقي

الصف األول من الفصءئل في غزة، للمبرة الثءلثة في غضون أيءم قليلة، اليوم الثالثء ، باد لقءئه 
 بءلبرئيس عبءس في وقت سءبق.

عقد اللقء  الوطني الذي وأشءبرت المصءدبر إلى أّن البرئيس عبءس يبريد إصدابر مبرسوم االنتخءبءت قبل 
طءلبت الفصءئل باقده، إضءفة إلى إصبرابر عبءس على أّن اللقء  الوطني سيكون لمنءقشة االنتخءبءت 

 فقط، وسيكون فقط للفصءئل التي ستشءبرك في االنتخءبءت.
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وفي هذا اإلصبرابر، وفق المصءدبر، برفض غيبر مبءشبر من البرئيس عبءس للقء  أمين عءم حبركة 
اإلسالمي زيءد نخءلة، المقيم في لبنءن، والذي شن عدة مبرات منذ توليه منصبه هجومًء على الجهءد 

 البرئيس عبءس وحبركة "فتح" على غيبر عءدة الحبركة التي ظلت لسنوات على الحيءد.
وقءل مصدبر في حبركة "فتح"، لـ"الابرعي الجديد"، إّن "عبءس وقءدة "فتح" يبرفضون أي لقء  مع نخءلة 

ّن الحبركتين على تبءعد هو األكببر منذ سنوات".في وقت قبريب  ، وا 
ولم يبرد قءدة الفصءئل على هذه الشبروط، وطلبوا الاودة إلى األطبر التنظيمية للحديث حول األمبر، 

 ومن ثم اتخءذ قبرابرات فبردية.

 
 أشتية: االنفكاك عن االحتالل ليس مجرد شعار .2

أمس، إن االنفكءك عن االحتالل ليس شاءبرًا، بل برام هللا: قءل برئيس الوزبرا  الفلسطيني محمد أشتية، 
 تازيز لمنتجنء الوطني، واالنفتءح على عمقنء الابرعي والاءلم أجمع.
في مدينة البيبرة، الذي ينظمه  2019وأضءف أشتية، خالل افتتءحه مابرض الصنءعءت الفلسطينية 

ني، أن الحكومة خصصت يومًء االتحءد الاءم للصنءعءت الفلسطينية بءلتاءون مع وزابرة االقتصءد الوط
للمنتج الوطني، بهدف تازيز منتجءتنء في إطءبر استبراتيجية االنفكءك عن االحتالل، في الطبريق نحو 

 االستقالل الكءمل.
وأشءبر أشتية إلى أهمية االنفتءح االقتصءدي على الاءلم، منوهًء بءلزيءبرات التي قءمت بهء الحكومة إلى 

ءفة إلى التحضيبرات لزيءبرة وفود حكومية وبرجءل أعمءل إلى الساودية األبردن ومصبر والابراق، بءإلض
وقطبر وبروسيء، واستقبءل برجءل أعمءل ومستثمبرين من الساودية وقطبر في فلسطين لبحث آفءق 

 التاءون االقتصءدي.
وأكد أشتية أن الحكومة تفتح األبواب للقطءع الخءص ليكون على سلم المشهد االقتصءدي، الفتًء إلى 

القتصءد هو برافاة للسيءسة من أجل إنهء  االحتالل، والمنتج الوطني والصنءعيون الفلسطينيون أن ا
 هم خيبر برسءلة ألنه حيث يكون هنءك منتج وطني يكون هنءك علم لفلسطين.

في المءئة، مء ياني انفتءحنء  16ولفت إلى أن الوابردات من الاءلم وليس من إسبرائيل ازدادت بمقدابر 
الاءلمية بشكل كبيبر، موجهًء التحية للغبرف التجءبرية والصنءعيين والهيئءت التمثيلية على السوق 

للقطءع الخءص والبنوك وشبركءت االتصءالت وغيبرهء، واألجهزة األمنية ألن األمن يجلب االقتصءد، 
 واالقتصءد يخلق فبرص عمل.

 6/11/2019، الشرق الوسط، لندن
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 االنتخابات الفلسطينيةعريقات يدعو المجتمع الدولي إلنجاح  .3
األنءضول: دعء صءئب عبريقءت، أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية،  -برام هللا

 الثالثء ، المجتمع الدولي، إلنجءح االنتخءبءت الفلسطينية، خءصة في مدينة القدس المحتلة.
التحءد األوبروعي واالتحءد إلى وزبرا  خءبرجية دول ا” عبريقءت“جء  ذلك في برسءلة برسمية وجههء 

اإلفبريقي وأمبريكء الالتينية وأستبراليء ونيوزيالندا والهند وبءكستءن وجنوب إفبريقيء، بءإلضءفة إلى األمم 
 المتحدة، بحسب بيءن صحءفي صدبر عن مكتبه.

ندعو الدول المحبة للسالم أن يكونوا شبركء  مع فلسطين من أجل ضمءن إنجءح “وقءل في برسءلته: 
برسءل مبراقبين دوليين لضمءن شفءفية الاملية االنتخءبية وتازيز الاملية الديمقبراطية في االنتخء بءت، وا 

فلسطين، وخءصة في القدس المحتلة، وتمكين النءخبين من التسجيل والتصويت دون تهديد وتبرهيب 
تمبرابر على البرغم من الوضع في قطءع غزة النءتج عن اس“وأضءف:  ”.من سلطة االحتالل اإلسبرائيلية

االحتالل والحصءبر اإلسبرائيلي غيبر القءنوني، فإننء نهدف إلى التغلب على أية عقبءت أمءم الاملية 
  ”.الديمقبراطية والمضي قدمًء فيهء

 ”.دون مشءبركة جميع النءخبين الفلسطينيين“وأوضح أنه ال يمكن المضي باملية االنتخءبءت 
ونزيهة وشفءفة في قطءع غزة، ويجب أن  حصلنء على ضمءنءت إلجبرا  انتخءبءت حبرة“وأضءف: 

 ”.نحصل على ضمءنءت بأن حكومة االحتالل لن تمنع هذه الاملية في القدس الشبرقية المحتلة
 6/11/2019، لندنالعرعي، القدس 

 

 رام هللا تنتقد ضعف االتحاد الوروعي إزا  االستيطان اإلسرائيلي .4
الفلسطينية، أمس، ضاف مواقف االتحءد األوبروعي إزا  انتقدت وزابرة الخءبرجية والمغتبرعين  برام هللا:

 تصءعد التوسع االستيطءني إلسبرائيل ومصءدبرة األبراضي الفلسطينية.
إذ تقدبر البيءن الصءدبر عن االتحءد األوبروعي بخصوص »وقءلت الوزابرة، في بيءن صحءفي، إنهء 

صءدبرات يوم غد وباد مصءدبرات األمس، فإنهء تتسء ل: مءذا عن مصءدبرات اليوم؟ ومءذا عن م
 «.غد؟

من الواضح أن االتحءد األوبروعي ياتقد أنه بتصديبره هذه البيءنءت يافي نفسه من »وأضءفت: 
مسؤولية المحءسبة والمسء لة الواجبة وفق القءنون الدولي، واألمبر يشمل أيضًء التجماءت اإلقليمية 

حدث الخطيبر من كءفة دول جماء  ودون استثنء ، كمء يستوجب بردود فال على مستوى هذا ال
 ، بحسب مء نقلت وكءلة األنبء  األلمءنية.«الاءلم
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وكءن االتحءد األوبروعي أصدبر بيءنًء، أول من أمس، جدد فيه تأكيده على أن كل النشءط االستيطءني 
في األبراضي المحتلة غيبر قءنوني بموجب القءنون الدولي، ويقوض قءبلية حل الدولتين للحيءة 

 «.2334»سالم الدائم، كمء تم التأكيد عليه من خالل قبرابر مجلس األمن واحتمءالت ال

 6/11/2019، لندنالشرق الوسط، 

 
 لليوم العاشر.. أجهزة السلطة تالحق طلبة جامعة الخليل .5

قءلت الكتلة اإلسالمية في جءماة الخليل إن أجهزة السلطة في محءفظة الخليل داهمت منءزل باض 
 مالحقتهء األمنية لطلبة الكتلة في الجءماة لليوم الاءشبر على التوالي.طءلبءتهء ضمن حملة 

وأوضحت الكتلة أن قوة من األجهزة األمنية داهمت اليوم الثالثء  بيوت باض الطءلبءت، ووجهت 
 لهن اإلهءنءت والشتءئم، قبل أن تصءدبر حواسيب وأجهزة خلوية من منءزلهن.

طءلبء من نشطءئهء منذ بد   11لطة في الخليل اعتقلت حوالي وقءلت الكتلة اإلسالمية إن أجهزة الس
الحملة، ووجهت استدعء ات للمقءبلة آلخبرين، وذلك على خلفية مشءبركتهم في أنشطة نقءبية لخدمة 

 طلبة الجءماة.
طلبة من أبنء  الكتلة  7وأشءبرت الكتلة اإلسالمية إلى أن جهءز المخءببرات الاءمة يواصل اعتقءل 

وأفءدت مصءدبر بتابرض الطالب ثمين حاليقة، وعبد هللا البرجبي، وأسيد  ي سجن أبريحء.اإلسالمية ف
ولفتت الكتلة إلى أن باض الطلبة الماتقلين حءصلين على قبرابرات  زهوبر للتاذيب والشبح والضبرب.

 بءإلفبراج من المحكمة التءباة للسلطة، إال أن األجهزة األمنية تبرفض تنفيذ القبرابر.
 5/11/2019 ،موقع حركة حماس

 

 غزة يغادر للقاهرة في مستهل جولة خارجيةفي وفد من حماس : مزروق أبو  .6
إن وفًدا من الحبركة سيغءدبر عضو المكتب السيءسي لحبركة حمءس  برزوق قءل موسى أبو م :غزة

 قطءع غزة غدًا األبرعاء  إلى الاءصمة المصبرية القءهبرة، في مستهل جولة خءبرجية يقوم بهء الوفد.
أن "وفد حمءس سيقوم بجولة في  وأكد أبو مبرزوق في حديث لصحيفة الحيءة اللندنية، الثالثء ،

 المنطقة تضم أكثبر من بلد"، الفتء إلى أن هذه الزيءبرة ماد لهء منذ أكثبر من شهبرين.
مكءنية عقدهء دون القدسوفي ملف االن "لو أن أبو مءزن جءد، فإنه يمكنه أن يفبرض : ، قءلتخءبءت وا 

 هذه االنتخءبءت حتى في القدس".
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ءبءت بدون القدس لكن يمكن اجبرائهء خءبرج أسوابر القدس مثلمء حدث وأضءف: "لن تكون هنءك انتخ
في السءبق"، مشيبًرا إلى أن "الوقت حبرج وال يمكن التاويل على )إسبرائيل( ألنه حءليء ال توجد إدابرة 

 إسبرائيلية مسئولة )..( كمء أن اإلدابرة األمبريكية منشغلة حءليًء".
لحبركة في الضفة الغبرعية من قبل سلطءت االحتالل، وعخصوص الضمءنءت بأال يتم اعتقءل أعضء  ا

: "هذا األمبر سءبق ألوانه لكن قطاًء عندمء نتخءبءت كمء حدث في السءبق، قءلإذا مء خءضت اال
 يحين ذلك سيكون هنءك ضمءنءت تحسبًء لتكبرابر مء حدث من اعتقءالت ألعضء  الحبركة هنءك".

تداوله على وسءئل االعالم عن اتصءالت تجبرى وفي سيءق منفصل، نفى أبو مبرزوق، صحة مء تم 
 مع االحتالل االسبرائيلي إلببرام صفقة في ملف األسبرى.

"مستحيل أن نجبري مفءوضءت مبءشبرة مع إسبرائيل"، مبردفًء: "ال يوجد شيئء من هذا القبيل )..(  :وقءل
ى أو أي ال توجد مفءوضءت مبءشبرة أو غيبر مبءشبرة مع اإلسبرائيليين سوا  بخصوص ملف األسبر 

 قضية أخبرى".
وعين القيءدي في "حمءس" أنه "إذا كءن من اتصءالت ستجبرى في هذا الخصوص ستكون من خالل 

 المصبريين"، مؤكدًا أنه ليس هنءك جديد في هذا الملف.
 5/11/2019، فلسطين أون الين

 
 البطش: عودة لألجوا  السلبية بملف االنتخابات .7

قءل عضو المكتب السيءسي لحبركة الجهءد اإلسالمي خءلد البطش إن: "مء لمسنءه اليوم خالل  -غزة 
اللقء  مع برئيس لجنة االنتخءبءت الفلسطينية حنء نءصبر، أن هنءك عوده لألجوا  السلبية من خالل 

 ن باض األجوا  التي سمانءهء األسبوع المءضي.التبراجع ع
وقءل البطش لقنءة "الغد" الفضءئية: "فهنءك حديث عن مبرسوم برئءسي ومن ثم اللقء  الوطني، نحن 
نؤكد على أهمية اللقء  الوطني أوال"، مضيًفء: "عقد اللقء  الوطني في البداية يمكنه أن يذلل كل 

 بمء فيهء االنتخءبءت".الاقبءت ويبحث في الشأن الوطني كله 
وتءبع: "أمء أن يصدبر مبرسوم يحدد كل شي  ومن ثم يلتقي الجميع، فهنءك قوى لن تكون جز  من 
االنتخءبءت، مءذا ستفال، ولمءذا تذهب للقء ، لذلك نحن نشابر أن هنءك أجوا  سلبية للتبراجع المنظم 

 عن موضوع استاءدة الوحدة الوطنية".
وقءل: "نحن ناتقد في الجهءد اإلسالمي أن الطبريق للوحدة ليس عنوانهء االنتخءبءت بل تبرتيب البيت 
الفلسطيني الداخلي وا عءدة بنء  منظمة التحبريبر وا عءدة االعتبءبر للمشبروع الوطني، وهذا يستدعى لقء  
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سطينية ومنهء وطني على مستوى األمنء  الاءمون للبث في كل المخءطبر التي تحيط بءلقضية الفل
 االنتخءبءت، طءلمء هنءك فبريق فلسطيني توافق عليهء، والجهءد لن يكون جز  منهء".

 5/11/2019، فلسطين أون الين
 
 د سلبي من الرئيس عباس بشأن االنتخابات: ر "الشعبية" .8

يوم الثالثء ، تفءصيل اللقء  الذي جمع الفصءئل الجبهة الشابية لتحبريبر فلسطين، كشفت : غزة
 الفلسطينية ببرئيس لجنة االنتخءبءت حنء نءصبر والوفد المبرافق له.

وقءل عضو اللجنة المبركزية للجبهة الشابية مءهبر مزهبر في تصبريحءت لوكءالت محلية، إن البرئيس 
عبءس أبرسل بردًا سلبيًء للفصءئل بشأن االنتخءبءت، مضيفًء: "تم إبالغنء أن البرئيس عبءس يشتبرط 
إصدابر المبرسوم البرئءسي قبل عقد اللقء  الوطني المقبربر وهو األمبر الذي يتاءبرض مع طلب 

 فصءئل".ال
وعين أن نءصبر نقل للفصءئل أن اللقء  الوطني الذي سياقد كذلك سوا  على مستوى الفصءئل أو 
األمنء  الاءمين لن ينءقش إال ملف االنتخءبءت، بءلبرغم من طلب الفصءئل أن يكون هذا اللقء  وطنيًء 

 لبحث كءفة الملفءت على السءحة الفلسطينية الداخلية.
التي تسلمتهء الفصءئل من قبل حنء نءصبر ووفد لجنة االنتخءبءت سيجبري  وأشءبر إلى أن الوبرقة

 دبراستهء داخل األطبر القيءدية المختلفة للفصءئل الفلسطينية وسيتم اتخءذ القبرابر المنءسب بشأنهء.
وأوضح أن الجبهة الشابية تبرفض أية قيود متالقة بقءنون االنتخءبءت إلى جءنب برفضهء فبرض ببرامج 

 هء على الفصءئل قبل إجبرا  االنتخءبءت المقبلة.سيءسية باين
وتءبع: "مء أبلغنء به نءصبر أن البرئيس جءهز إلصدابر مبرسوم برئءسي بإجبرا  االنتخءبءت الاءمة بنظءم 
التتءبع على أن تتم االنتخءبءت التشبرياية أواًل ثم يتباهء البرئءسية"، مشددًا على أن االنتخءبءت حق 

 الضبروبري. مقدس تأخبر كثيبرًا وبءت من
 5/11/2019، ية لإلعالموكالة الرأي الفلسطين

 
 حماس: المصادقة عل  "القطار الهوائي" محاولة لتغيير هوية القدس .9

، مصءدقة مء يسمى "بءلهيئة الوزابرية لشؤون السكن" لدى االحتالل حمءسعّدت حبركة  :غزة
اإلسبرائيلي على خط "القطءبر الهوائي" في القدس المحتلة، استمبرابر لسيءسة التهويد لمدينة القدس، 

 ومحءولة جديدة لتغييبر هويتهء الابرعية.
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م في تصبريح مكتوب الثالثء : إن "كل محءوالت االحتالل لن وقءل النءطق بءسم الحبركة حءزم قءس
 تفلح في تغييبر حقءئق التءبريخ، فمدينة القدس ستبقى فلسطينية عبرعية".

وشدد على أن الشاب الفلسطيني سيواصل نضءله حتى التحبريبر، وسيمحو كل مظءهبر التهويد التي 
 شوهت الوجه الابرعي للقدس.

الصءدبر اليوم أن لجنة االحتالل المذكوبرة صءدقت على مشبروع وذكبرت صحيفة هآبرتس في عددهء 
 خطة "القطءبر الهوائي" الذي يبرعط جبل الزيتون بحءئط الببراق في القدس المحتلة.

 5/11/2019، فلسطين أون الين
 
 حماس: العنف في الداخل المحتل يحمل بصمات االحتالل .10

فلسطيني بءلداخل حمءس، على أن تصءعد الانف وجبرائم القتل في الوسط الأكدت حبركة  :غزة
 يحمل بصمءت االحتالل اإلسبرائيلي وأذبرعه األمنية. ،1948المحتل عءم 

إن الحبركة تتءبع مجبريءت هذه  الثالثء ،وقءل النءطق بءسم الحبركة، فوزي ببرهوم، في تصبريح صحفي 
األحداث بألم شديد، خءصة وأن مء يحصل يتنءقض تمءمًء مع قيم الشاب الفلسطيني وأخالقه ومبءدئه 

 وموبروثه الحضءبري.
ونبه ببرهوم إلى أن االحتالل يساى كاءدته إلى تدميبر النسيج االجتمءعي، وتشويه سماة الشاب 

شغءله في دوامة ا لانف والقتل دون االهتمءم بقضءيءه األسءسية، والمتالقة بءلدفءع عن الفلسطيني وا 
 حقوقه والتحبربر من االحتالل.

وعزا هدف االحتالل من وبرا  هذه الجبرائم واألحداث إلى حبرف االهتمءم والبرأي الاءم الفلسطيني عن 
 جبرائم االحتالل وانتهءكءته بحق أبرضه وشابه ومقدسءته.

 5/11/2019، فلسطين أون الين
 
 نزال: إدارتا "فيسبوك" و"تويتر" تتجاوبان مع إمال ات االحتالل .11

قءل نءئب برئيس حبركة "حمءس" في الخءبرج، محمد نّزال: إن اإلجبرا ات التي اّتخذتهء إدابرة : بيبروت
االجتمءعي؛ حجب الصفحءت الفلسطينية المؤيدة للمقءومة، تجءوٌب مع اإلمال ات مواقع التواصل 

 الصهيونية.
اليوم الثالثء ، حجب صفحته وعشبرات الصفحءت التءباة  -في تصبريح لقدس ببرس-ودان نزال 

 لشخصيءت فلسطينية مؤّيدة للمقءومة، وداعمة لهء، من موقع "تويتبر" ضد االحتالل الصهيوني.
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هذه اإلجبرا ات سبق إلدابرة موقع التواصل االجتمءعي اآلخبر )فيسبوك(، أن اتخذتهء في وأبردف: "
 سيءق تجءوب إدابرتي الموقاين مع اإلمال ات الصهيونية".

واستهجن تحول شبركتين عبريقتين إلى "أداة بيد الكيءن الصهيوني، ضءبرعين بقيم حبرية البرأي، ونصبرة 
 المستضافين، ُعبرض الحءئط".

 5/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ودول خليجية لتوقيع اتفاق "ال حرب" "إسرائيل"متقدمة بين  اتصاالت: العبرية 12قناة  .12

الاببرية، مسء  اليوم الثالثء ، حدوث تقدم وتطوبر كبيبر في االتصءالت التي  12ذكبرت قنءة  :برام هللا
تجبريهء إسبرائيل مع دول خليجية بدعم أميبركي، بشأن التوقيع على اتفءق ووثيقة أعدهء وزيبر الخءبرجية 
اإلسبرائيلي يسبرائيل كءتس تحت عنوان "ال حبرب"، وذلك بهدف تازيز التطبيع بين تلك الدول 

 واسبرائيل.
حسب القنءة التلفزيونية االسبرائيلية، فإن االتفءق يضمن تاءونء اقتصءديء وسيءسيء بين إسبرائيل ودول وب

خليجية، مشيبرًة إلى أنهء ستكون فبرصة بءتجءه التطبيع، برغم أن القضية الفلسطينية لم تحل، وهو 
 الشبرط الذي وضاته باض الدول مسبًقء قبل أي اتفءق لتطبيع الاالقءت.

أن "التهديد اإليبراني إلسبرائيل ولدول الخليج دفع بءتجءه هذا التقدم الجديد، وأن إسبرائيل  وأشءبرت إلى
أطلات وزيبر الخزانة األميبركي ستيفن منوتشن خالل زيءبرته األخيبرة إلسبرائيل قبل أسبوعين على ذلك، 

 الاالقءت".وبرحب بتلك المبءدبرة، وطلب مقتبرحءت أخبرى تدعم هذه المبءدبرة وغيبرهء للدفع نحو تطبيع 
وُطبرحت على منوتشن، المبءدبرة الخءصة التي أطلقهء كءتس حول برعط إسبرائيل بدول الجوابر والخليج 

 عببر سكة حديد، تشمل مشءبريع اقتصءدية.
ووفًقء لذات المصدبر، فإن بنيءمين نتنيءهو برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، أبلغ وزبرا  المجلس الوزابري 

واليءت المتحدة أبلغته بدعمهء لمبءدبرة "ال حبرب" المتالقة بءالتفءق مع المصغبر "الكءبنيت" مؤخبًرا أن ال
 دول الخليج.

وبحسب القنءة االسبرائيلية، فإن الخءبرجية األميبركية طلبت من نظيبرتهء اإلسبرائيلية تشكيل فبريق عمل 
 مشتبرك لدعم هذه المبءدبرة، مشيبرًة إلى أن مئيبر بن شبءت برئيس مجلس األمن القومي االسبرائيلي

 اجتمع مع الدوائبر الحكومية المختصة لصيءغة خطة عمل بقيءدة الخءبرجية من أجل هذه الخطة.
واوضحت أنه "تم إطالع الدول الخليجية المبرتبطة بءلخطة بتطوبراتهء )الخطة(، وأن باض تلك الدول 

 شكلت طواقم للامل مع الطءقم اإلسبرائيلي".
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كشفت في الخءمس من الشهبر المءضي، أن كءتس تقدم بهذه وكءنت القنءة التلفزيونية االسبرائيلية ذاتهء 
المبءدبرة التي وصفتهء بـ "التءبريخية" خالل اجتمءعه مع مسؤولين خليجيين ببرعءية أميبركية على هءمش 

 مشءبركته في اجتمءعءت األمم المتحدة حينهء.
كة ضد إيبران، وتهدف المبءدبرة إلى "إنهء  الخالفءت مع دول الخليج، واستغالل المصلحة المشتبر 

بءلبرغم من أنهء ال تنص في هذه المبرحلة على إمكءنية توقيع اتفءقيءت سالم كءملة بسبب الصبراع 
 الفلسطيني". -اإلسبرائيلي 

 ووفًقء للقنءة، فإنه تم االتفءق بين إسبرائيل ودول الخليج على تشكيل فبرق مشتبركة لمنءقشة المبءدبرة.
ون )بين اسبرائيل ودول الخليج( وتازيزهء وفًقء ألحكءم ميثءق وتشمل المبءدبرة "تنمية الصداقءت والتاء

األمم المتحدة ومبءدئ القءنون الدولي، واتخءذ التدابيبر الالزمة والفاءلة لضمءن عدم تنفيذ أي خطوات 
الانف، أو التهديد بحبرب وحتى تمويل أعمءل اإلبرهءب و من األطبراف كءفة ضد باضهء مثل 

 التحبريض".
ى "عدم االنضمءم إلى ائتالف أو منظمة أو تحءلف ذي طءبع عسكبري أو أمني كمء تنص الخطة عل

أو التبرويج له أو مسءعدته، مع طبرف ثءلث، وأن يتم حل أي خالفءت بشأن اآلبرا  حول قضءيء ماينة 
 أو مء يخص شبروط المبءدبرة عن طبريق االتصءالت واالجتمءعءت بين األطبراف المانية".
 5/11/2019القدس، القدس، 

 
 ُينفذ قطارا  جويا  في القدس المحتلة لتهويدها والمساس بمعالمها التاريخية اإلسرائيلي االحتالل .13

قطءبر “قبربرت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، أمس، تنفيذ مشبروع إنشء  : نءدية ساد الدين -عمءن
سهيل في القدس المحتلة، يبرعط جبل الزيتون بحءئط الببراق، مء يستهدف تهويد المدينة وت” جوي 

اقتحءم المستوطنين المتطبرفين للمسجد األقصى المبءبرك، وسط ماءبرضة فلسطينية شديدة ومطءلبة 
 بتدخل دولي لوقفه.

إلى حءئط الببراق في مدينة القدس المحتلة، بمء سيلحق األضبرابر الفءدحة بءلحوض ” التلفبريك“ويصل 
اطنين الفلسطينيين، وذلك وفق التءبريخي في البلدة القديمة، عدا عن األضبرابر التي ستلحق بءلمو 

المخطط الذي أعدته وزابرة السيءحة اإلسبرائيلية، وصءدق عليه المجلس الوزابري لإلسكءن، الذي يضم 
 تساة وزبرا  بقيءدة وزيبر المءلية موشيه كحلون، وذلك تمهيدًا للشبروع في تنفيذه.

بين المحطة “يبر للجدل سيمتد المث” التلفبريك“اإلسبرائيلية؛ فإن ” هآبرتس“وبحسب مء أفءدت به صحيفة 
” مجمع كيدم“المحءذية لحي الطءلبية، وعين ” حديقة الجبرس“األولى في القدس المحتلة، مقءبل 
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اليمينية االستيطءنية المتطبرفة إلقءمة ” الاءد“االستيطءني في سلوان، بءلقدس، حيث تخطط جماية 
 مبركز كبيبر للزائبرين المقتحمين للمنطقة.

محطة أخبرى في موقف جبل الزيتون، حيث ” للقطءبر الهوائي“ين، سيكون وعين هءتين المحطت
سيكون قءدبرًا على نقل نحو ثالثة آالف براكب في السءعة في كل اتجءه، فيمل تستغبرق البرحلة حوالي “

أبرعاة دقءئق ونصف الدقيقة لكل مقطوبرة تستوعب عشبرة مسءفبرين، بحيث يشكل أداة النقل الجمءعية 
 ، وفق مزاعم المخطط اإلسبرائيلي.”لبلدة القديمة بءلقدس المحتلةاألكببر في منطقة ا

وتابرض المخطط الادواني اإلسبرائيلي لماءبرضة فلسطينية شديدة لمء يشكل المشبروع من مخطط 
يستهدف تهويد مدينة القدس المحتلة وطمس ماءلمهء الابرعية واإلسالمية، والمسءس بءلمشهد التءبريخي 

 إحكءم السيطبرة على المسجد األقصى المبءبرك. للبلدة القديمة، فضاًل عن
فيمء واجه المشبروع اإلسبرائيلي ماءبرضة داخلية نظيبر المصءلح المغءيبرة والحسءبءت االنتخءبية 

لن يحل مشءكل النقل في المنطقة ولن ” التلفبريك“المختلفة؛ حيث برأى أنصءبر التيءبر اليسءبري أن 
ق نحو الحءئط الغبرعي، كمء زعمت الحكومة يسءعد في تخفيف االزدحءم المبروبري على الطبري

، وفق مء ”اإلسبرائيلية، بل سيخلق مشءكل جديدة مع االختنءقءت المبروبرية بءلقبرب من حديقة الجبرس
 أوبردته الصحيفة اإلسبرائيلية.

سيدمبر المنءظبر الطبياية ويشوه صوبرة “وبرأت آبرا  إسبرائيلية، وفق نفس الصحيفة، أن المشبروع 
متبًرًا، بمء ياد كءبوسًء للسكءن، الذين ستمبر  25التي سيبلغ ابرتفءعهء  15لخبرسءنية الـ المدينة، بأعمدته ا

” القبرائين اليهودية“، بينمء قدمت طءئفة مء يسمى ”أمتءبر فقط فوق منءزلهم 4القءطبرات على ابرتفءع 
 اعتبراضًء ألن مسءبر التلفبريك سيمبر فوق مقببرتهم.

االستيطءنية التي تدفع تجءه تنفيذ ” آلاءد“ذعة إلى جماية فيمء توجهت االنتقءدات اإلسبرائيلية الال
سيتجه نحو مستوطنءتهء في سلوان، بحيث يتوجب على أي شخص يبريد الوصول “المشبروع، ألنه 

بواسطته إلى حءئط الببراق المبروبر عببر مبركز أنشطتهء االستيطءنية، التي تلحق الضبربر بسكءن 
 ا  القلة القليلة من الداخل اإلسبرائيلي.، وفق آبر ”سلوان، وتباد الجميع عن السالم

 5/11/2019، الغد، عّمان
 
 المحكمة العليا اإلسرائيلية تؤيد ترحيل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش .14

)برويتبرز(: قءل محءمي مديبر مكتب منظمة هيومن برايتس ووتش المدافاة عن حقوق -القدس المحتلة
أمءم المحكمة الاليء، الثالثء ، لمنع تبرحيله بتهمة اإلنسءن في إسبرائيل إن موكله خسبر استئنءفء 
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وكءن عمبر شءكبر األمبريكي الجنسية قد طان على حكم بإلغء  تأشيبرة  تبرويجه لمقءطاة إسبرائيل.
 الامل ونفى أن يكون في الوقت البراهن يسءند حمالت مقءطاة منءهضة إلسبرائيل.

 5/11/2019، القدس العرعي، لندن
 
 "تطور تهديدات" أمنية جديدة الجيش اإلسرائيلي يدعي .15

ادعى قءئد شابة الامليءت في الجيش اإلسبرائيلي، أهبرون حءليفء، اليوم الثالثء ، أنه توجد "تهديدات 
آخذة بءلتطوبر" ضد إسبرائيل، وأن تصبريحءت كءلتي أطلقهء، مؤخبرا، برئيس الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، 

 يكن هدفهء التخويف. وبرئيس أبركءن الجيش اإلسبرائيلي، أفيف كوخءفي، لم
ونقلت اإلذاعة الاءمة اإلسبرائيلية "كءن" عن حليفء قوله، خالل اجتمءع مغلق أمءم المسؤولين في دائبرة 

يحمل احتمءالت سلبية بءلنسبة  2020الميزانيءت في وزابرة المءلية، إن "كءفة المؤشبرات تظهبر أن الاءم 
 لمصءلح دولة إسبرائيل".

ي على خلفية مطءلبة نتنيءهو والجيش بزيءدة كبيبرة لميزانية األمن، تقدبر وأضءف حليفء أن أقواله تأت
بمليءبرات الشواقل في السنوات المقبلة، فيمء تطءلب وزابرة المءلية الجيش بتنفيذ خطوات نجءعة داخل 

 الجيش.
وقءل كوخءفي، قبل أسبوعين، إن "الوضع في الجبهتين الشمءلية والجنوعية متوتبر وهش وقد يتدهوبر 

لى مواجهة، على البرغم من أن أعدا نء ليسوا ماينيين بءلحبرب. وعلى ضو  ذلك، ينفذ الجيش إ
 اإلسبرائيلي، في األشهبر األخيبرة، إجبرا ات جهوزية متسءبرعة".  

ويطءلب المسؤولون في وزابرة المءلية اإلسبرائيلية الجيش بأن "يقلص بنفسه وبفءئضه من أجل تمويل 
مليءبرات شيكل في السنة الواحدة وعلى مدابر عشبر  4أنه ينقصه  احتيءجءته"، وأن "الجيش يدعي

سنوات مقبلة، ولكن المءلية تبريد أن تبرى أوال نجءعة في الجيش". واقتبرحت الوزابرة على الجيش أن 
يلغي منحة برئيس أبركءن الجيش للضبءط الخءبرجين إلى التقءعد، إلغء  إعفء  الضبءط من دفع 

مستأجبرة، واختزال التقءعد للضبءط الذي يخبرجون للامل في القطءع  الضبريبة مقءبل استخدام سيءبرات
 الاءم.

مليءبر شيكل، لكن في وقت الحق يتوقع أن تخبرج إلى حيز التنفيذ خطة  1.5وتوفبر هذه التقليصءت 
تقصيبر مدة الخدمة النظءمية التي تخفض إنفءق الجيش. لكن األهم من ذلك أن المسؤولين في وزابرة 
المءلية يقولون، حسب وسءئل إعالم إسبرائيلية، إن الجيش استابرض هذه "التهديدات" أمءمهم قبل 

 غييبرات جوهبرية في الوضع األمني.أشهبر ولم ُتشبر إلى ت
 5/11/2019، 48عرب 
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 ماكنات القتل اإلسرائيلية: وسائل قتل وتدمير في المناطق المأهولة .16

القتل والتدميبر، تواصل إسبرائيل عمليءت التحديث  ضمن جهود ال تتوقف في صنءعة مءكنءت
والتطويبر في هذا المجءل، انطالقء من دافاين أسءسيين: أولهمء تازيز القوة الاسكبرية من خالل 

 مءكنءت أشد فتكء وتدميبرا، وثءنيهمء الاءئد االقتصءدي من التجءبرة األمنية.
القتءلية المدبرعة في وزابرة األمن  وفي هذا اإلطءبر، أنهى القسم الخءص بءلدبءبءت والمبركبءت

اإلسبرائيلية، مؤخبرا، تطويبر مدفع يتم تبركيبه على مدبرعة مدولبة يطلق عليهء "إيتءن"، وعمء قبريب سيتم 
 إنتءج بشكل متسلسل لتسليح قوات المشءة في الجيش بهء، ويتوقع أن يتسلمهء الجيش خالل سنتين.

ديدة أمءم الجنود اإلسبرائيليين، من خالل إطالق أسلحة وتتيح المدبرعة الجديدة إمكءنءت قتل وتدميبر ج
 متنوعة، مثل القذائف والصوابريخ في وسط منطقة مأهولة.

ويمتءز المدفع الجديد بزاوية إطالق النءبر بءتجءه علوي، حيث يمكن بواسطته استهداف مبءن متاددة 
ون انكشءف الجنود خءبرج الطوابق، دون الحءجة النتظءبر سالح الجو أو قوات أخبرى على األبرض، ود

 المدبرعة.
وجء  أنه بإمكءن من يامل على تفايل المدفع الجديد أن يطلق القذائف أو الصوابريخ بينمء تتحبرك 
المدبرعة، والتي تاتببر سبرعتهء عءلية جدا. كمء يسمح لهء عبرضهء القليل نسبيء المنءوبرة في داخل 

 المنءطق المأهولة.
، بدال من المدافع، على مدبرعءت "إيتءن" أخبرى، بإمكءنهء كمء يجبري الامل على تبركيب برشءشءت

 إطالق النيبران على "أهداف سهلة" أو على "بشبر.
ويتوقع أن يكون لوا  "هنءحءل" هو أول من يتسلم هذه المدبرعءت، وذلك ألن عنءصبرهء شءبركوا في 

 التجءبرب التي أجبريت عليهء.
المبركفءه" الثقيلة، للوائي "غوالني" و"غفاءتي"، كمء يتوقع أن يتم تبركيب المدفع نفسه على مدبرعءت "

 لتصبح أشد فتكء وتدميبرا.
 5/11/2019، 48عرب 

 
 سنوات 8في  "إسرائيل"ألف مهاجر وصلوا  180  .17

كشفت بيءنءت هيئة السكءن والهجبرة اإلسبرائيلية،  -تبرجمة خءصة  -"القدس" دوت كوم  -برام هللا 
ألف يهودي من كءفة دول الاءلم وصلوا إلى إسبرائيل خالل السنوات  180اليوم الثالثء ، أن نحو 

 الثمءنية المءضية.
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مهءجبًرا جديًدا وصلوا إسبرائيل من كءفة أنحء   179.849وبحسب صحيفة يديوت أحبرونوت، فإن 
، مشيبرًة إلى أن من بينهم مهءجبرين من إيبران واليمن وقطبر والمغبرب وتونس 2012الاءلم منذ عءم 

 أفغءنستءن.وليبيء و 
ألًفء  29ألًفء من أوكبرانيء، و 38ألف، و 52وتشيبر البيءنءت، إلى أن الادد األكببر كءن من بروسيء بنحو 

من كءزاخستءن.  977من تبركيء، و 1070ألًفء من الواليءت المتحدة األميبركية، ونحو  18من فبرنسء، و
 سالمية.والكثيبر من دول مختلفة من كءفة قءبرات الاءلم، ومن دول عبرعية وا  

 5/11/2019القدس، القدس، 
 
 االحتالل يصادق عل  خطة إنشا  "القطار الهوائي" في القدس .18

صءدقت مء تسمى "الهيئة الوزابرية لشؤون السكن" اإلسبرائيلية، على خطة "القطءبر الهوائي" الذي يبرعط 
اببرية، بين ويمبر المخطط، بحسب تقبريبر نشبرته صحيفة "هآبرتس" ال جبل الزيتون بحءئط الببراق.

"حديقة الجبرس" المحءذية لحي الطءلبية، وموقع في قبرية سلوان، حيث تخطط جماية "إلاءد" 
وعين هءتين المحطتين سيكون للقطءبر الهوائي محطة  االستيطءنية لبنء  مبركز كبيبر للزوابر هنءك.

وزبرا  على برأسهم وزيبر المءلية  9وبحسب الهيئة الوزابرية، التي تضم  أخبرى في موقف جبل الزيتون 
آالف مسءفبر في  3اإلسبرائيلي موشيه كءحلون، فإن القطءبر الهوائي سيكون قءدبرا على نقل نحو 

ويستغبرق السفبر نحو أبرعاة دقءئق ونصف الدقيقة في عبرعءت قءدبرة على  السءعة في كل اتجءه.
 مسءفبرين. 10استياءب 
ى أن هذا المخطط االستيطءني يندبرج في سيءق عملية التهويد اإلسبرائيلية المتواصلة للبلدة يشءبر إل

 القديمة في القدس المحتلة، والمسءس بحيزهء وحضءبرتهء التءبريخية الابرعية واإلسالمية.
 5/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 هيئة السرى: تدهور الوضاع الصحية لألسرى المضرعين .19

ذكبرت "هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين"، أن تدهوبرا طبرأ على الحءلة الصحية  البرأي:-الضفة المحتلة
لألسبرى المضبرعين عن الطاءم وهم: "اسمءعيل علي، وأحمد زهبران، ومصاب الهندي"، القءباين 

 ولفتت الهيئة إلى أن األسبرى الثالثة يواجهون  البرملة" بظبروف قءسية. -حءليء في عزل "نتيسءن
أوضءعء صحية غءية في الصاوبة وتسو  يوميء، في حين ال تكتبرث إدابرة ماتقالت االحتالل 

 لماءنءتهم وآالمهم، وتواصل تانتهء وبرفضهء لمطلبهم بإنهء  اعتقءلهم اإلدابري.
 5/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 شجرة زيتون في نابلس 900مستوطنون يسرقون ثمار  .20

أقدم مستوطنون، اليوم الثالثء ، على سبرقة ثمءبر مئءت اشجءبر الزيتون من : البرأي – فلسطين المحتلة
وقءل مسؤول ملف االستيطءن شمءل الضفة، غسءن  أبراضي قبرية اللبن الشبرقية جنوب نءبلس.

دغلس، إن مزابرعي قبرية اللبن الشبرقية، افءدوا بسبرقة مستوطنين من مستوطنة " عيليه" ثمءبر نحو 
 ن من حقولهم الواقاة في منطقة "واد علي" والمملوكة للاديد ن الاءئالت.شجبرة زيتو  900

 5/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 أهالي قرية فلسطينية يعتصمون مطالبين باستعادة جثامين شهدائهم .21
ياتصم الاشبرات من عءئلة وعلدة الشهيد يوسف عنقءوي في قبرية بيت  :"القدس الابرعي" -النءصبرة

سيبرا، غبرب مدينة برام هللا، مطءلبين بءستبرداد جثمءني الشهيدين يوسف عنقءوي وأميبر دبراج اللذين 
 ابرتقيء قبل ثمءنية شهوبر، بءإلضءفة إلى شهدا  آخبرين.

وتواصل عءئلة الشهيد يوسف عنقءوي االعتصءم المفتوح وتنظيم وقفءت في الذكبرى الشهبرية الستشهءد 
ءم المنزل. وشءبرك في الوقفة عءئالت شهدا  حضبروا من باض المدن ابنهء، في الخيمة المنصوبة أم

والقبرى الفلسطينية، وكذلك أسبرى محبربرون ومنهم عءئلة الشهيد بهء  عليءن، وعءئلة الشهيد صءلح 
 الببرغوثي، وعءئلة الشهيد مهند الحلبي، واألسيبر المحبربر محمد القيق.

 5/11/2019، لندن، العرعيالقدس 
 

 نزال سكنيا في القدس الشرقيةهدم مي االحتالل .22
األنءضول: هدمت البلدية اإلسبرائيلية في مدينة القدس منزال سكنيء في بلدة سلوان، بداعي  -القدس

ماتصم “وقءل شهود عيءن إن قوات من الشبرطة اإلسبرائيلية حءصبرت منزل  البنء  غيبر المبرخص.
وأضءف شهود الايءن أن جبرافة تءباة  ، قبل أن تشبرع طواقم البلدية بإخالئه من محتويءته.”الابءسي

 متبر مبرعع. 100للبلدية اإلسبرائيلية هدمت المنزل البءلغة مسءحته 
 5/11/2019، لندن، العرعيالقدس 

 
 فيين الفلسطينيين تعلن إفشال دورة دعت لها إدارة ترامبنقابة الصح .23

فيين الفلسطينيين، في بيءن لهء مسء  اليوم الثالثء ، أن أكدت نقءبة الصح": الابرعي الجديد"برام هللا ــ 
لدوبرة في البيت األبيض فشلت، واضطبروا إللغء  دوبرتهم ودعوتهم لادد من  األمبريكءن"دعوة 
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صءبر اإلبرادة الوطنية الصحءفيين الفلسطينيين"، فيمء قءلت النقءبة "إنهء بكل فخبر واعتزاز تالن انت
 فيي فلسطين الذين سطبروا أبروع آيءت الفخءبر بمواقفهم الوطنية المشبرفة".المهنية لصح

وقءلت النقءبة "منذ فتبرة زمنية طويلة تءبات نقءبة الصحءفيين دعوة وزابرة الخءبرجية األميبركية لادد من 
الصحءفيين والمؤسسءت اإلعالمية الفلسطينية تحت عنوان دعوة اعتببرتهء النقءبة منذ اللحظة األولى 

 وة مشبوهة بمحتواهء وهدفهء وتوقيتهء والطبريقة السبرية التي تمت فيهء الدعوة وكل إجبرا اتهء".دع
فيين الذين نحييهم على موقفهم الوطني والمهني، حيث نء بءلدعوة من عدد الصح"منذ علم وتءبات

انء مع المدعوين أبلغوا نقءبتهم بهذه الدعوة وأبلغوا سفءبرة األميبركءن ببرفض مجبرد استقبءل الدعوة، وتءب
 اآلخبرين الذين أبلغنء باضهم أيضًء بدعوته وأسمء  من تمت دعوتهم من المؤسسءت الصحءفية".

 5/11/2019، لندن، العرعي الجديد
 

 إسطنبولفي  فلسطينيون من مخّيمات اللجو  ينشدون بى"أغاني الخّوة" .24
الموا الموسيقى في مخيمءت أحيء مجموعة من الشبءب الفلسطيني، الذين ت: عمبر شقليه - إسطنبول

 الالجئين بلبنءن، مسء  الثالثء ، حفاًل تحت عنوان "أغءني األخّوة" في إسطنبول.
وأقءمت جماية "يونس إمبري إينستيتسو"، وعبرعءية بلدية "زيتين بوبرنو"، الحفلة الموسيقية في مبركز 

 حءضبرين."زيتين بوبرنو الثقءفي" حيث قدموا أغنيءت تبراثية عبرعية القت إعجءب ال
شءًبء فلسطينًيء أّدوا عّدة أغءني لكبءبر  11وشءبرك في الحفل، الذي استمبر حوالي سءعة واحدة، نحو 

 المطبرعين الابرب بينهم أم كلثوم، فيبروز، عبد الحليم حءفظ، وألحءن شابية فلسطينية مختلفة.
على  لسطينيالفويأتي الحفل بدعوة تبركية لجماية "الكمنجءتي"، القءئمة على تدبريب الشبءب 

 الموسيقى في مخيمءت اللجو  بلبنءن، ومن المقبربر إحيء  حفل آخبر في مدينة "سءمسون" التبركية.
 6/11/2019، لألنبا وكالة االناضول 

 
 اإلفراج عن السيرين الردنيين اللبدي ومرعي خالل ساعات .25

عبد البرحمن مبرعي: إن "وزابرة الخءبرجية األبردنية  قءل شقيق األسيبر: )حبيب أبو محفوظ( - عّمءن
اتصلت بهم وأبلغتهم بأن اإلفبراج عن عبد البرحمن سيتم خالل سءعتين، من جسبر الشيخ حسين، 

أن التبرتيبءت تجبري لنقل األسيبرة هبة كمء ُعلم،  ومن ثم سينقل إلى منزل ذويه في محءفظة الزبرقء ".
لاالج، باد أن دخلت في إضبراب مفتوح عن الطاءم، لمدة تزيد اللبدي، مبءشبرًة إلى المستشفى لتلقي ا

 على األبرعاين يومًء.
 2019/11/6، قدس برس وكالة
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 إل  الردن اللبدي ومرعيالسيرين السفيىر الردني لن يعود لتىل أبيب قبل عودة  .26

لن ياود إلى تل  "سبرائيل"إأكد مصدبر مطلع ان السفيبر األبردني لدى : نيفين عبد الهءدي -عمءن
 عبد البرحمن مبرعي وهبه اللبدي باودتهمء إلى أبرض الوطن. األسيبرينأبيب قبل أن تنتهي قضية 

البرعط بين قضية اطالق سبراحهمء بءلمتسلل اإلسبرائيلي الى األبراضي األبردنية، الذي تم القبض  برافضءً 
 عليه قبل أيءم.

 2019/11/6، الدستور، عّمان
 
 "الونىىروا"تعد بتسهيالت لعملية مسح رواتىىب في الردن الشؤون الفلسطينية دائرة  .27

وعد مديبر عءم دائبرة الشؤون الفلسطينية المهندس برفيق خبرفءن بتقديم التسهيالت : بتبرا() -عمءن
بهدف تحقيق مطءلب اتحءد ، التمءم عملية مسح برواتب وكءلة االونبروا في المدة المقبربرة الالزمة

بنء  على التوصيءت التي تمخضت عن االجتمءع الذي عقد في وزابرة الخءبرجية وشؤون  الاءملين،
نهء  اإلضبراب.  المغتبرعين الحتوا  أزمة األونبروا وا 

 2019/11/6، الدستور، عّمان
 
 دون حل عادل للقضية الفلسطينية "إسرائيل"تطبيع مع ال أمير قطر:  .28

أميبر قطبر الشيخ تميم بن حمد آل ثءني، خالل افتتءح دوبرة االناقءد الثءمنة واألبرعاين  شدد: الدوحة
لمجلس الشوبرى القطبري، على أن السالم في منطقة الشبرق األوسط ال يمكن تحقيقه إال بحل القضية 

 من دون حل عءدل للقضية الفلسطينية مجبرد "إسبرائيل"أن تطبيع الاالقءت مع  الفلسطينية، ماتببراً 
 سبراب.

 2019/11/5، الغد، عّمان
 
 2020يديعوت: اإلمارات ستسمح لإلسرائيليين بدخول أراضيها خالل معرض إكسبو  .29

ذكبرت صحيفة يدياوت أحبرونوت، اليوم، أن دولة اإلمءبرات، ستسمح لإلسبرائيليين بءلوصول : برام هللا
قءل محمد حءتم من جهته و  بجوازات السفبر اإلسبرائيلية.، 2020إلى دبي لحضوبر مابرض إكسبو 

نءئب مديبر السيءحة في إمءبرة برأس الخيمة، إن اإلسبرائيليون سيتمكنون من زيءبرة المابرض، وحتى قد 
كي قبريب من اإلمءبرات، إن اإلمءبرات يأكد مصدبر أمبر في حين يأتون لزيءبرة البالد حتى باد المابرض. 
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ألعمءل، ويتوقع تسهيل إجبرا ات دخولهم، ستفتح أبوابهء أمءم اإلسبرائيليين من السيءح، وأيًضء برجءل ا
 والسمءح لكل من يحمل جواز السفبر اإلسبرائيلي بزيءبرة البالد دون تبرتيبءت خءصة.

 2019/11/6، القدس، القدس
  
 لحضور مؤتمر دولي اإلمارات ترفض منح تأشيرة دخول لمفتي فلسطين .30

لم تصدبر "تأشيبرة دخول"، لمفتي  قءل مصدبر فلسطيني، إن دولة اإلمءبرات،: برام هللا/ قيس أبو سمبرة
أشءبر إلى أن السلطءت  هلكن القدس والديءبر الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضوبر مؤتمبر دولي.

 "األموبر في طبريقهء للحل".وأن الفلسطينية، خءطبت السلطءت اإلمءبراتية بشكل برسمي حول األمبر، 
 2019/11/5، وكالة االناضول لالنبا ، أنقرة

 
 الفلسطينيين المتقاعدينالموظفين و االتحاد الوروعي يساهم بدفع رواتب ومخصصات  .31

َم االتحءد األوبروعي، مسءهمة قدبرهء  :برام هللا مليون يوبرو لدفع برواتب ومخصصءت تقءعد  16.5َقدَّ
من الموظفين المدنيين الفلسطينيين والمتقءعدين في  40,000شهبر تشبرين األول/ أكتوعبر ألكثبر من 

وتأتي هذه المسءهمة كجز  من الدعم المءلي المبءشبر للسلطة الوطنية الموجهة من  فة الغبرعية.الض
قءل القءئم بأعمءل ممثل االتحءد األوبروعي تومءس نكالِسن "لقد إلى ذلك،  خالل آلية "بيغءس".

 أحبرزت السلطة الفلسطينية تقدمء ملموسء على مدى السنوات القليلة المءضية في بنء  مؤسسءت
الدولة الفلسطينية المستقبلية، بمء في ذلك تقديم خدمءت جيدة لشابهء، وهذا التقدم ينبغي الحفءظ عليه 

 وتازيزه".
 2019/11/5، القدس، القدس

 
 من القدس للفلسطينيين "تهجير جماعي"لتنفيذ إسرائيلية الورومتوسطي: توجهات المرصد  .32

غزة: أظهبرت ماطيءت نشبرهء المبرصد األوبرومتوسطي لحقوق اإلنسءن ابرتفءع وتيبرة االنتهءكءت التي 
 474بلغت  حيثتقتبرفهء السلطءت اإلسبرائيلية في مدينة القدس خالل شهبر أكتوعبر/ تشبرين األول، 

تدا  على بقي االعالمبرصد تقبريبر  ووفق في سبتمببر/ أيلول المءضي. انتهءكءً  376، مقءبرنة بـانتهءكءً 
أن السلطءت اإلسبرائيلية  المسجد األقصى في صدابرة مشهد االعتدا ات واالنتهءكءت، وعدا واضحءً 

نذبر بتفجبر موجءت جديدة من ممء ي كأمبر واقع. "التقسيم الزمءني والمكءني"مءضية في خطتهء لفبرض 
 ططهء لتدميبر المنءزلوأكد أن استمبرابر السلطءت اإلسبرائيلية في تنفيذ خ .الصبراع والانف في المنطقة
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حالل المستوطنين مكءنهم. "تهجيبر جمءعي"واألعيءن المدنية ياكس توجهءت لتنفيذ    للفلسطينيين وا 
 2019/11/5، القدس العرعي، لندن

 
  لبنا  مستوطنات في الضفة الغرعية "إسرائيل"بريطانيا تدين خطط  .33

وحدة سكنية في  2300في خططهء لبنء  أكثبر من  "إسبرائيل"استمبرابر  ببريطءنيءدانت : بتبرا –لندن 
وقءل نءطق بءسم وزابرة الخءبرجية الببريطءنية ان "المستوطنءت غيبر  أنحء  مختلفة من الضفة الغبرعية.

 قءنونية بموجب القءنون الدولي، وتقوض اإلمكءنية الفالية للوصول إلى حل الدولتين".
 2019/11/5، الدستور، عّمان

 
د السنوار  .34  ويشكر إيران؟ "إسرائيل"لماذا يهدِّ

 فءيز أبو شمءلة د.
دولة إيبران، وأثنى على الدعم الاسكبري الذي تقدمه للمقءومة في قطءع غزة، وقدم  شكبر السنوابر

المالومة المذهلة عن قدبرات المقءومة، وتفءخبر بءإلنجءز الميداني الذي أبرعك الحسءبءت اإلسبرائيلية، 
وهذه الصبراحة قد ال تاجب الباض الذي سيتهم السنوابر بأنه يكشف األسبرابر، ويفضح المخطط، 

الغطء  اإلعالمي آللة الحبرب الصهيونية كي تفال فالهء في غزة، متجءهلين مابرفة إسبرائيل ويوفبر 
نمء كشف الغطء  أمءم الشءبرع الفلسطيني  تفءصيل كل مء قءله السنوابر، فءلبرجل لم يفش سبرًا، وا 
والابرعي عن واقع المقءومة الذي يشكل مفخبرة للشءبرع الابرعي، ويشكل براحة للفلسطيني الذي ظل 

 وات حقل تجءبرب لكل أنواع األسلحة اإلسبرائيلية.لسن
إن شكبر السنوابر لدولة إيبران يأتي مخءلفًء لموقف الكثيبر من عنءصبر حبركة حمءس، إنه موقف القءئد 
المسؤول الذي ينسب الفضل ألصحءبه في تحقيق هذه القوة المخيفة للادو، وفي هذا التصبريح تحٍد 

لمقءومة، وحءولت جبرهء إلى مبرعاهء، مبرعع التطبيع، واالعتبراف للكثيبر من الدول الابرعية التي خذلت ا
بإسبرائيل، وهذا الموقف الذي تاءديه إيبران، وحبرصت على إفشءله من خالل تزويد المقءومة بءلمءل 
والسالح والدعم اللوجستي، بهدف زلزلة االستقبرابر اإلسبرائيلي، وهز حلف المطباين، المؤمنين بقدبرات 

المنطقة، الدعم اإليبراني للمقءومة جء  ليؤكد على قوة إيبران الصءعدة في  إسبرائيل، وتفوقهء في
المنطقة، والسءعية إلى توسيع نفوذهء الماءدي للنفوذ اإلسبرائيلي، وعلى هذا الموقف يلتقي برجءل 
المقءومة مع إيبران، كمء يلتقي برجءل المقءومة في فلسطين مع تبركيء الصءعدة، وهي تفتش عن منءطق 

ة، تفبرض عليهء االصطدام بءلتوسع اإلسبرائيلي واألمبريكي الذي لن يقف مكتوف األيدي نفوذ جديد
يبران  أمءم تصءعد قوى تبركيء وا 
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الشكبر إليبران ال ياني الشكبر للمذهب الشياي، وال ياني الذم للمذهب السني، الشكبر إليبران شكبر 
نمء ذم لموقف تلك للموقف السيءسي، والذم لدول التطبيع الابرعي، ال ياني ذم المذهب الس ني، وا 

الدول التي وصفت المقءومة الفلسطينية بءإلبرهءب، وحبرصت على تقبيل يد نتنيءهو الذي ياءدي السنة 
والشياة ماًء، ويتآمبر على اإلنسءنية كلهء، مستاينًء بسالح المذاهب الذي صءبر مقصلة لحبرية 

 الشاوب وخالصهء من الطغءة.
قطبر، برغم الخالف المذهبي بين البلدين، إال أن في الشكبر  الذي شكبر إيبران، هو نفسه الذي شكبر

هنء وهنءك تأكيًدا على حسن القيءس، ودقة تقديبر الاواقب، ألن الفلسطيني يشكبر من يقف ضد 
إسبرائيل، والابرعي يحقد على كل من يتصءلح مع إسبرائيل، وياتبرف بهء، ويصف مقءومتهء لالحتالل 

ين يالن في البريءض أن القدس الموحدة عءصمة أبدية لدولة بءإلبرهءب، ويصفق للبرئيس األمبريكي ح
 إسبرائيل.

جبرأة الحديث لدى السنوابر هي جبرأة المقءتل، الذي ال يهءب البردى، وال يتبردد في اإلفصءح عن 
الحقيقة التي قد تجبر عليه غضب باض عنءصبر حمءس، وستجبر عليه غضب الكثيبر من القيءدات 

من القءدة اإلسبرائيليين، ولكن المقءوم الذي يابرف الحقءئق على  الابرعية، وستجبر عليه غضب الكثيبر
األبرض أكثبر من اآلخبرين، ويابرف التفءصيل التي يجهلهء اآلخبرون، جالته يتحدث بمء ال يصدقه 
الباض عن إيبران، والتي حءولت كل أجهزة اإلعالم الغبرعية وا عالم المطباين على أن تجال من 

 منطقة، بينمء جالت من إسبرائيل مالكًء للبرحمة، وعنوانًء لإلنسءنية.إيبران شيطءنًء برجيمًء يدنس ال
الفلسطيني الذي عبرف وجع االحتالل، وذاق مبرابرة القيد، وحز السكين على عنقه بءلاذاب، يسبح ضد 
تيءبر المطباين مع إسبرائيل، ياءدي حلفءئهء، ويصءدق كل البءحثين عن مستقبل الشبرق األوسط اآلمن 

 برائيلية واألمبريكية.من األطمءع اإلس
 5/11/2019، فلسطين أون الين

 
 إسرائيل وتزوير التاريخ الفلسطيني .35

 نبيل السهلي
تاتببر فلسطين من أغنى دول الاءلم من نءحية اآلثءبر، حيث تتنءفس مع مصبر على المبرتبة األولى 

مبرت بهء من حيث االستحواذ على اآلثءبر في الوطن الابرعي. وفلسطين من أكثبر دول الاءلم التي 
حضءبرة، وأولهء الحضءبرة الكناءنية، وال تزال هنءك آثءبر مءثلة للايءن  22حضءبرات، حيث مبّر عليهء 

 حتى يومنء هذا.
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بءآلثءبر الفلسطينية الدالة على عبروبة  1948وقد اهتمت الحكومءت اإلسبرائيلية المتاءقبة منذ عءم 
آلثءبر اإلسبرائيليين بغية البحث فلسطين وهويتهء الحقيقية. وقد تم تشكيل لجءن من علمء  ا

األبركيولوجي في كءفة أمءكن فلسطين التي أنشئت عليهء إسبرائيل في الخءمس عشبر من أيءبر/ مءيو 
، وكءن الهدف من وبرا  ذلك تزويبر التءبريخ عببر تزويبر اآلثءبر الفلسطينية وا عطء  1948من عءم 

فلسطينية البرئيسية، مثل عكء ويءفء والقدس صبغة يهودية لهء. ولم تسلم األوابد التءبريخية في المدن ال
 وطببريء، من اإلجبرا ات اإلسبرائيلية لجهة تهويدهء عببر تزويبر الكتءبءت على جدبران تلك األوابد.

ولم يتوقف األمبر عند هذا الحد، بل حءولت إسبرائيل عببر مؤسسءتهء المختلفة تهويد األزيء  
 البرجل، من خالل عمليءت سبرقة وتزويبر ممنهجة. الفلسطينية، سوا  تلك المتالقة بلبءس المبرأة أو

 حقائق ومعطيات
تحتضن فلسطين إبرثء تبراثيء وتءبريخيء ياود تءبريخه آلالف السنين، لكنهء تتابرض لسبرقة من قبل 
االحتالل اإلسبرائيلي و"مءفيءت" بيع اآلثءبر والتبراث والتءبريخ الذي ال يثمن؛ لقء  مبءلغ من المءل، في 

 من الجهءت الفلسطينية وتطلق الصبرخة لحمءية اإلبرث والتءبريخ والحضءبرة.وقت تتحبرك الاديد 
موقع أثبري في الضفة الغبرعية،  3300وفي هذا اإلطءبر، تشيبر الدبراسءت أيضء إلى وجود أكثبر من 

وثمة عدد من البءحثين يؤكدون أنه في كل نصف كيلومتبر من مسءحة فلسطين يوجد موقع أثبري ذو 
 لفلسطين. داللة على الهوية الحقيقية 

بر اإلسبرائيلي على مستقبل اآلثءبر واألوابد ومن األهمية بمكءن اإلشءبرة إلى اآلثءبر المدمبرة للجدا
الفلسطينية، حيث ستؤدي عملية االستمبرابر في بنء  الجدابر الاءزل في عمق أبراضي الضفة الغبرعية 

في المئة من مسءحة الضفة الفلسطينية بشكل مبءشبر، كمء  50في نهءية المطءف؛ إلى ضم أكثبر من 
مالم أثبري  2,000هة أخبرى، هذا فضال عن موقاء أثبريء برئيسيء من ج 270سيضم مء يزيد عن 

وتءبريخي، إلى جءنب عشبرات المواقع األثبرية واألوابد التءبريخية التي تم تدميبرهء في مسءبر بنء  جدابر 
 السءبقة. الفصل الانصبري خالل المبراحل 

 إسرائيل وسرقة اآلثار
يهء أزيء  ومأكوالت من األهمية بمكءن اإلشءبرة إلى أن إسبرائيل شءبركت بماءبرض دولية، وعبرضت ف

فلسطينية على أنهء أزيء  إسبرائيلية، وذلك برغم أنهء جز  من هوية الشاب الفلسطيني. ولم تتوقف 
عن سيءسءتهء  1967إسبرائيل باد احتاللهء للضفة والقطءع في الخءمس من حزيبران/ يونيو من عءم 

هويد الزمءن والمكءن في نهءية البرامية إلى سبرقة اآلثءبر الفلسطينية ومحءوالت تهويدهء، على طبريق ت
 المطءف. 
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وفي هذا السيءق، تشيبر الدبراسءت المتخصصة بءآلثءبر الفلسطينية إلى أن اآلثءبر في الضفة 
لمزيد من عمليءت السبرقة والبيع من قبل إسبرائيل. وقد تفءقمت  1967الفلسطينية تتابرض منذ عءم 

 .2000هبر أيلول/ سبتمببر تلك الظءهبرة باد انطالقة انتفءضة األقصى في نهءية ش
وأشءبرت دائبرة اآلثءبر والتبراث الثقءفي الفلسطيني التءباة للسلطة الفلسطينية؛ إلى تابّرض مء يزيد عن 

مالم أثبري فبرعي للسبرقة والتدميبر من قبل لصوص اآلثءبر  1,500موقع أثبري وأكثبر من  500
يخية ألعمءل التدميبر الكلي أو واالحتالل اإلسبرائيلي، إلى جءنب تابرض عدد من مبراكز القبرى التءبر 

الجزئي. كمء أكدت تلك الدائبرة أن اآلثءبر والتبراث الفلسطيني يواجهءن مخءطبر كبيبرة نتيجة استفحءل 
 ظءهبرة السبرقة واالتجءبر، وهو مء يهدد بءستنزاف الموابرد الثقءفية واالقتصءدية لفلسطين.

انهيءبر نظءم الحمءية في المنءطق وتشيبر الدبراسءت الفلسطينية إلى أن من أسبءب هذه الوضاية 
الفلسطينية بفال السيطبرة اإلسبرائيلية عليهء، وبءلتءلي وقوعهء تحت إدابرة االحتالل المبءشبرة، هذا فضاًل 
عن أعمءل التدميبر التي يقوم بهء جيش االحتالل لمواقع التبراث الثقءفي كمء جبرى في القدس ونءبلس 

 المختلفة. ألثبرية في المدن والقبرى الفلسطينية والخليل وعيت لحم، وغيبرهء من المواقع ا
 سبل المواجهة

تاتببر عملية التصدي لتوسع وانتشءبر ظءهبرة سبرقة اآلثءبر واالعتدا  على المواقع األثبرية الفلسطينية؛ 
من أكببر التحديءت التي تواجه الفلسطينيين للحفءظ على إبرثهم الحضءبري المهدد بءلتهويد وفق 

برمجة، األمبر الذي يتطلب نشبر وعي ثقءفي مجتماي فلسطيني، من خالل سيءسءت إسبرائيلية مب
 إعالنءت وندوات علمية وتوعوية في كءفة المبراحل الدبراسية لمواجهة التحدي اإلسبرائيلي الجديد القديم.
كمء يتطلب األمبر توفيبر اإلمكءنيءت المءدية والمانوية واإلعالمية عببر ببرنءمج وطني عءجل لمواجهة 

برة، خصوصًء من خالل التوعية والتثقيف والتبرعية والتنسيق على المستوى المحلي هذه الظءه
الفلسطيني واإلقليمي والدولي لمكءفحة هذه الظءهبرة. وقد يازز هذا التوجه عضوية فلسطين الكءملة 

 في الاديد من المنظمءت الدولية ذات الصلة، وعلى برأسهء اليونسكو.
سطينية بلغءت أجنبية مختلفة؛ لشبرح المخءطبر اإلسبرائيلية التي ومن المفيد نشبر دبراسءت عبرعية وفل

 الفلسطينية. تهدد اآلثءبر الفلسطينية الدالة على الهوية الابرعية للمدن والقبرى 
ويشءبر إلى أن البءحثين الفلسطينيين في مجءل التءبريخ يؤكدون أن اآلثءبر الفلسطينية تشكل ثبروة 

ء من االقتصءد الوطني الفلسطيني، وخءصة أن أسءسهء التنوع كبيبرة، وتمثل في ذات الوقت جز ا هءم
 الحضءبري الذي ياود إلى آالف السنين.

 5/11/2019، "21موقع "عرعي 
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 صىواريىخ االنىتىخىابىات الىقىادمىة مىن غىزة ! .36
 فيشمءناليكس 

غزة قبل بضاة أيءم من صلية الصوابريخ في نهءية األسبوع المءضي على سديبروت، وقع في قطءع 
حدث سيءسي من الصاب التقليل من أهميته؛ فقد استجءبت "حمءس" لدعوة برئيس السلطة 

 الفلسطينية، أبو مءزن، ووافقت على المشءبركة في انتخءبءت المجلس التشبرياي الفلسطيني.
من هذه اللحظة فصءعدًا كل المجبريءت السيءسية واألمنية حول قطءع غزة وحول الضفة أصبحت 

في إسبرائيل وفي السلطة الفلسطينية. وتمءمًء،  –بحملة انتخءبءت واحدة، بل بءثنتين  متأثبرة ليس فقط
مثلمء هي السيءسة في إسبرائيل غءبرقة وأسيبرة في حملة االنتخءبءت، فإن السيءسة الفلسطينية أيضء 
تامل تحت قبرابرات شابوية لاشية االنتخءبءت. ويتضمن هذا إطالق النءبر في نهءية األسبوع، وكذا 

 مكءنية أن تسخن حدود غزة.إ
في منتصف األسبوع المءضي باث برئيس حبركة "حمءس"، إسمءعيل هنية، ببرقية برد إيجءبي ألبو 
مءزن على إعالن البرئيس عن انتخءبءت المجلس التشبرياي، مفصولة عن انتخءبءت البرئءسة التي 

 ستجبرى باد ثالثة أشهبر من ذلك.
تخلت عن موقفهء التقليدي من إجبرا  االنتخءبءت لكل  هنء، في واقع األمبر، فءجأت "حمءس" عندمء

المؤسسءت الفلسطينية في وقت الحق. فضاًل عن ذلك وقات على برسءلة هنية كل المنظمءت 
 الفلسطينية في قطءع غزة، بمء فيهء "الجهءد اإلسالمي".

السيءسي من إن القوة التي أبدتهء "حمءس" عندمء نجحت في توحيد الصفوف واتخءذ مثل هذا التاهد 
كل المنظمءت، تضع عالمة استفهءم حول اإلعالن القءطع من جءنب جهءز األمن اإلسبرائيلي بوضع 
كل المسؤولية عن النءبر في نهءية األسبوع على قءئد لوا  مء عءق متأثبر بإيبران ويطلق النءبر متى 

تجءوز ذلك بآثءبر يبروق له: في أفضل األحوال، هذه ذبرياة مبريحة لمواجهة الضغط الجمءهيبري وعدم 
مضءعفة. حتى لو كءن "الجهءد اإلسالمي" مسؤواًل عن إطالق النءبر مبءشبرة، ال شك أنه جبرى 
بتنسيق، بالم، وحتى بتشجيع من قيءدة "حمءس". وعليه، صحيحًء فال الجيش حين برد بضبرب 

األهداف أهداف لـ"حمءس"، وذلك أيضء ألن "الجهءد اإلسالمي" ال يوفبر على مء يبدو مء يكفي من 
النوعية وكذا ألن هذه الهجمءت هي فبرصة لسحق قوة عسكبرية ذات اعتبءبر. فإطالق طءئبرة إلى الجو 

ذا لم يكن الهدف نوعيء بمء يكفي فخسءبرة على المءل.  موضوع اقتصءدي بءهظ الثمن، وا 
تتحدث "حمءس" مع إسبرائيل بوسءطة الصوابريخ. في الشهبرين األخيبرين سجل انخفءض جوهبري في 

الانف من كل األنواع من قطءع غزة، ولم يحصل هذا بفضل البردع اإلسبرائيلي، وهو مفهوم  حجم
اختبرعته إسبرائيل في سيءق القتءل ضد "اإلبرهءب" كي تشبرح نجءحءتهء وتببربر قصوبراتهء. البردع مفهوم 
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يبرتبط بسبءق التسلح غيبر التقليدي، وهنءك مكءنه. أمء الهدو  فيسود ألنه لجيش "اإلبرهءب"، أي 
لـ"حمءس"، كءنت مصلحة في الحفءظ عليه: فقد أظهبرت إسبرائيل استادادا لتنفيذ مء فهمته "حمءس" 
كتاهداتهء في إطءبر وقف النءبر بين الطبرفين، سجلت تطوبرات إيجءبية حول إقءمة مستشفى ميداني 
 في شمءل القطءع، أجبريت جوالت قبيل إقءمة خط الكهبرعء  الجديد إلى القطءع، وكءنت هنءك عدة
تسهيالت أخبرى في المجءل االقتصءدي. غيبر أن المبءحثءت المبءشبرة أو غيبر المبءشبرة بين إسبرائيل 
و"حمءس" علقت اغلب الظن، األسبوع المءضي، وعندهء حبرصت "حمءس" على أن يطلق أحد مء إلى 

زداد إسبرائيل برسءلة عدم برضء. واآلن، على خلفية االنتخءبءت القبريبة، فءن المطءلب من إسبرائيل ست
فقط. لـ"حمءس" أيضء توجد قءعدة يجب إبرضءؤهء، وبءلتءلي تزداد أيضء احتمءلية أن تقع مواجهءت 

 أكثبر فأكثبر على طول الجدابر.
مثلمء هو الحءل عندنء، عند الفلسطينيين أيضء هنءك احتمءل الن تامل القيءدات بخالف إبرادة 

يني "حمءس" و"فتح" لن تصال في نهءية الجمهوبر: في إسبرائيل كءنت انتخءبءت، وفي الجءنب الفلسط
 المطءف إلى التوافق على االنتخءبءت.

في هذه األثنء ، حتى نقءط االنكسءبر، ستكون حمءسة شابوية في الطبرفين، من شأنهء أن تؤدي إلى 
 مواجهة عسكبرية.

 "يديعوت"
 6/11/2019، اليام، رام هللا

 
 الحل مع غزة سياسي وليس عسكريا   .37

 بءبرليفعومبر 
في أعقءب بردود سيءسيين على هجوم الصوابريخ األخيبرة من قطءع غزة، أيد مقءل هيئة التحبريبر في 

(. 3/11” )هذه هي السيءسة الماقولة الوحيدة التي أمءم إسبرائيل“سيءسة نتنيءهو بذبرياة أن ” هآبرتس“
اقتبءس أقوال ، التي تطءلب ببردود عسكبرية قوية. مع ”بردودًا غءضبة“كءتبو المقءل انتقدوا مء سموه 

ال أحد منهم يابرض خطة “أعضء  الكنيست يئيبر لبيد وافيغدوبر ليببرمءن والموقع أدنءه. ويضيفون: 
 ”.على استمبرابر إطالق الصوابريخ، عدا الشاءبرات… عمل واقاية

االتفءق بين بيبي وقطبر ياّد عملية استبراتيجية فءشلة لنتنيءهو، “لألسف، اقتبءس أقوالي من المقءل 
، هو اقتبءس جزئي. صحيح أنه يالئم برواية كتءب المقءل، ولكنه ال يالئم كل ”حبرب ستؤدي إلى

في الجنوب … “أقوالي كمء قيلت، فباد ذلك على الفوبر برحت أقتبرح القيءم باملية سيءسية ال عسكبرية
يجب اتبءع خطوات شجءعة ومكشوفة للجمهوبر في البالد، الفلسطينيين في القطءع وكل الاءلم، 
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بر نهءئي واضح للغزيين: من جهة، تحسين دبرامءتيكي للوضع اإلنسءني في القطءع، بمء وعبرض إنذا
في ذلك برفع الماءبرضة عن بنء  المينء  وا عءدة الجثث. ومن جهة أخبرى، إذا لم يوافق الغزيون على 

 ”.ذلك فثمة برد عسكبري واسع
، هو في البداية مبءدبرة سيءسية تابرض فيهء ”خطوات شجءعة ومكشوفة“المانى الاملي لهذه األقوال 

إسبرائيل علنًء، وبءألسءس على الفلسطينيين في القطءع والنظءم الدولي، موقفهء واستادادهء لخطوات 
ءت الانف إنسءنية بداًل من برد عسكبري فوبري. أسءس هذه المبءدبرة هو عدم االحتمءل المطلق لموج

سنة، مع االستاداد للقيءم بخطوات إنسءنية بايدة المدى. عدم االحتمءل  15المستمبرة في الجنوب منذ 
، كمبرحلة أخيبرة، في حءل برفض الغزيون عبرض إسبرائيل الواضح والالني ”بردًا عسكبريًء واساءً “ياني 

 واختءبروا استمبرابر الوضع البراهن.
 يمبر إلى الهدو  في الجنوب بءستخدام قوة الذبراع، بل موقفي هذا الذي أعلنت فيه أن الطبريق ال

بواسطة تحسين الوضع اإلنسءني وتطويبر القطءع، قلته للمبرة األولى قبل خمس سنوات باد عملية 
 ”.غزة هي الفبرصة!“الجبرف الصءمد على الفوبر، في خطة نشبرتهء بانوان 

 –نءمجنء االنتخءبي السيءسي منذ ذلك الحين تبنى هذا الموقف حزب الامل وأصبح جز ًا من ببر 
زا  األقوال الغءضبة مثل  ، ”سنضبرعهم بقوة“األمني. باد ليلة من إطالق الصوابريخ على الجنوب وا 

التي جء ت مبءشبرة باد ذلك، ليس من السهل التابيبر بشكل علني عن موقفنء، لكننء لن نتنءزل عنه 
 ألنه هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تهدئة مستمبرة في الجنوب.
نتنيءهو التي تشمل في األسءس ” تسوية“كلمة أخيبرة للدعم الذي تقدمه الصحيفة لسيءسة نتنيءهو، 

تاطى لمبريض في وضع صاب، ” االكءمول“مع قطبر وتوسيع منطقة الصيد هي كحبة ” تفءهمءت“
 هدفهء هو إعطء  المبريض الشاوبر بءلبراحة لفتبرة قصيبرة، لكنهء ال تاءلج المبرض.

 5/11/2019هآرتس 
 6/11/2019، لقدس العرعي، لندنا
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