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 "ورقة محددات االنتخابات"عباس يبعث للفصائل وحماس  .1
أشرف الهور: سلم الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، الفصائل  -غزة 

إلنجاز « الخطوط العريضة»الفلسطينية في قطاع غزة ورقة من الرئيس محمود عباس، تشمل 
 افق األخير الذي حصل حول طريقة إجرائها على نحو متوال.االنتخابات، بعد التو 

وللمرة الثالثة خالل أسبوع يصل الدكتور حنا ناصر إلى قطاع غزة الذي غادره يوم األحد الماضي، 
بعد لقاء مع الفصائل في مكتب حركة حماس، أبلغهم خالله بعدم اعتراض الرئيس على إصدار 

والرئاسية، على ان يتم البدء في األولى أوال، حسب االتفاق مرسوم بموعد االنتخابات التشريعية 
 السابق.

وقبل بدء وفد اللجنة اجتماعه الثالث مع الفصائل، كشف صبري صيدم عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، عن ورقة سلمها الرئيس عباس إلى رئيس لجنة االنتخابات المركزية، إلبالغها لفصائل 

 تح حول االنتخابات.العمل الوطني بما فيها ف
وأشار في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى أن هذه الورقة تتمحور حول ما يجري 

واعتبار الوطن « النسبية الكاملة»لالنتخابات، الذي ينص على  2007الحديث عنه بااللتزام بقانون 
 دائرة انتخابية واحدة، والتركيز على موضوع القدس.

التي تفرضها منظمة التحرير « الشرعية»محور أيضا حول التزام الفصائل بـ وأوضح أن الورقة تت
، حينما 2006كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لتجنب كل ما شاب االنتخابات السابقة عام 

فازت حركة حماس ولم يكن هناك التزام بقرارات المنظمة والتزاماتها الدولية والعهود والمواثيق التي 
ا، باإلضافة إلى كثير من القضايا التي حولت األمور ومسارها باتجاه هذا الوضع وقعت عليه

كما تتركز الورقة، وفق صيدم، على ضمان نزاهة العملية  المأسوي وحالة االستعصاء القائمة.
 االنتخابية على األقل ضمن الرؤية التي تراها القيادة الفلسطينية جامعة للكل الفلسطيني.

ي كالميا على األقل من حيث المبدأ فيه مرونة كبيرة في الحديث عن االنتخابات، حماس تبد»وقال 
 «.ونأمل أال يكون هناك شياطين في التفاصيل

من سيسيطر على »، من ناحية «معقدة جدا، ومرتبطة بطبيعة االنتخابات»وأكد أن األمور 
لى أي مرجعية قانونية ستستند هذه العملية وكيف سيتم إ  عداد القوائم وخالفه من القضايا الصناديق وا 

 «.الحديث ما زال حتى اللحظة في العموميات»، منوها إلى أن «التفصيلية
 7/11/2019، لندن، القدس العربي

 
 



 
 
 
 

 

 5 ص             5080 العدد:             11/7/2019 خميسلا التاريخ: 

                                    

 تدريبات مشتركة لرجال اإلطفاء اإلسرائيليين والفلسطينيين .2
يبات مشتركة على تل أبيب: في تعاون الفت، أجرى رجال اإلطفاء اإلسرائيليون والفلسطينيون، تدر 

إطفاء الحرائق، وذلك في كلية اإلطفاء واإلنقاذ في ريشون لتسيون قرب تل أبيب. وقد شملت 
 التدريبات عمليات إطفاء حرائق في مناطق مختلفة لدى الطرفين.
هذه التدريبات تجري ألول مرة بين »وقال مسؤول في اإلطفائية اإلسرائيلية، ديدي سمحي، إن 

إلى التعاون اإلنساني بين الشعبين لمواجهة الحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية. الطرفين، وتهدف 
سرائيليين. وعليه فإننا نقيم هذا  فعندما يشب حريق أو تقع هزة أرضية ال تفرق بين فلسطينيين وا 

وقال مسؤول الفريق الفلسطيني، يوسف ناصر، إن هذه التدريبات «. التعاون بال أي حسابات سياسية
 امتداد للتعاون القائم بين الطرفين، منذ الحريق الكبير في غابات الكرمل. هي

وحسب مسؤول اإلطفاء اإلسرائيلي فإن رجال اإلطفاء واإلنقاذ الفلسطينيين اطلعوا خالل التدريبات 
ما يتيح لنا القول »على عدة طرق حديثة تستخدم اليوم في العالم وأبدوا خبرة غنية وقدرات عالية، 

 «.ة إننا تعلمنا من بعضنا البعضصراح
 7/11/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 السلطة تنقل ملف القطار الهوائي في القدس لليونيسكو .3

رام هللا: قالت السلطة الفلسطينية إنها ستتقدم بشكوى رسمية لليونيسكو ضد القطار اإلسرائيلي الهوائي 
المنظمة، متعهدًة بأن يكون القضية األساس في في مدينة القدس باعتباره انتهاكًا فاضحًا لقرارات 

 االجتماعات القادمة في دورة اليونيسكو الجديدة.
« الهيئة الوزارية لشؤون السكن»والقطار الهوائي هو مشروع قديم صادقت عليه قبل يومين 

ود اإلسرائيلية، ويربط جبل الزيتون بحائط البراق في المسجد األقصى في القدس، المسمى لدى اليه
 حائط المبكى.

مليون شيكل  200وتشمل المرحلة األولى من المشروع الذي بادرت إليه وزارة السياحة، ويكلف نحو 
 آالف مسافر في الساعة في كل اتجاه. 3محطات لنقل نحو  3مليون دوالر(، بناء  60)نحو 

حاللية الهادفة إلى واعتبرت الوزارة أن القطار جزء ال يتجزأ من مشاريع االحتالل االستعمارية اإل
تهويد وأسرلة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وتغيير هويتها وحضارتها العربية واإلسالمية 
والمسيحية، وتكريسًا لفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية إنها ستقوم 

طرح كبند أساسي أمام الجمعية بالتنسيق الكامل مع المملكة األردنية الهاشمية بهذا الخصوص، وسي  
 من الشهر الجاري. 15العامة لليونيسكو في 
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لن تمر وزارة الخارجية على هذه القضية الخطيرة مرور الكرام، ودون اتخاذ خطوات جادة »وأضافت: 
في المنظمة بشأنها. وفي حال فشل المنظمة في تحمل مسؤولياتها إزاء قضية القطار الهوائي، 

الوسائل القانونية األخرى إلجبار االحتالل ومنعه من االستمرار في تنفيذ فسوف تتم دراسة 
 «.مخططاته الهادفة لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة

 7/11/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 وزير الزراعة الفلسطيني: تجارنا يواجهون معيقات إسرائيلية إلدخال األبقار المستوردة .4

الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إسرائيل بوضع معيقات أمام إدخال شحنات رام هللا: اتهم وزير 
 أبقار مستوردة من الخارج، كرد على قرار فلسطيني سابق بوقف استيرادها من إسرائيل.

وأبلغ العطاري صحافيين في مؤتمر بمقر الوزارة في رام هللا أن أول شحنة أبقار تعود لتاجر 
رائيلية، منذ إعالن قرار وقف االستيراد، ما زالت محتجزة ويمنع إدخالها فلسطيني وصلت الموانئ اإلس

منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي حتى اليوم، لم يتم إدخال شحنات عجول “وزاد الوزير:  للضفة.
وأول شحنة طلبها مستورد فلسطيني من الخارج، منذ القرار، معلقة منذ أيام لدى … من إسرائيل

مريحة، لدينا مخزونات “واعتبر أن مخزونات األبقار الحية في السوق المحلية  ”.يالجانب اإلسرائيل
 ”.تكفي على األقل حتى نهاية العام الجاري.. واألهم أن األسعار مستقرة

 7/11/2019، لندن، القدس العربي

 
 بدران: لم يكن مخططًا رئاسة هنية للوفد.. حماس تبحث في القاهرة موقفها من االنتخابات .5

حازم قاسم، إن وفدًا قياديًا من « حماس»محمد نبيل حلمي رام هللا: قال الناطق باسم حركة  -لقاهرةا
 الحركة برئاسة خليل الحية، غادر صباح أمس، قطاع غزة، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وضع األشقاء في مصر في صورة موقف )حماس( »وأوضح قاسم أن زيارة الوفد للقاهرة تهدف إلى 
ن االنتخابات، وجديتها في إتمام هذه العملية، والمرونة التي تبديها الحركة من أجل إتمامها، وبحث م

العالقات الثنائية بين )حماس( والقاهرة؛ »، مؤكدًا أن الوفد سيبحث أيضًا «سبل إنجاح االنتخابات
ها القطاع، بسبب بما يخدم مصلحة شعبنا، ودور مصر في التخفيف من األزمة اإلنسانية التي يمر ب

 «.الحصار اإلسرائيلي
من المخطط أن يخرج الوفد في جولة خارجية تهدف إلى »أنه « حماس»كما كشف الناطق باسم 

تجنيد الدعم الالزم للقضية الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه؛ خصوصًا في ظل ما تمّر 
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ستشمل طهران؛ « حماس»رة وفد ومن غير المعروف إذا ما كانت زيا«. به القضية من تحديات
 لكنها قد تشمل قطر وتركيا، وربما لبنان وروسيا والكويت.

ويفترض أن ينضم الوفد الذي خرج من غزة إلى وفد آخر سيأتي من الخارج، قد يترأسه عضو 
 المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، أو نائب رئيس المكتب صالح العاروري.

الوفد كان مقررًا أن يترأسه »عن مصدر لم تسمه في الحركة، أن « ةوكالة األنباء األلماني»ونقلت 
رئيس المكتب السياسي لـ)حماس(، إسماعيل هنية، إال أن السلطات المصرية لم تمنحه الموافقة 

لم »، أمس، إنه «الشرق األوسط»؛ لكن عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، قال لـ«الالزمة
 «.هنيةيكن مخططًا أصاًل خروج 

 7/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 فتح ترفض لقاء حماس قبل مرسوم االنتخابات .6
ورقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن االنتخابات ورفضت لقاء « حركة فتح»دعمت  رام هللا:

 أو أي فصيل آخر قبل إصدار المرسوم الخاص باالنتخابات.« حركة حماس»
االنتخابات عبر صندوق االقتراع هي حق »ركة حسين الشيخ إن وقال عضو اللجنة المركزية للح

وواجب لتعزيز الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، ورسالة الرئيس محمود عباس للفصائل 
 «.كافة حددت خريطة الطريق إلنجاح هذه العملية االنتخابية

إنجاز هذه العملية، بحيث تكون الرئيس ذّلل كل العقبات أمام »وأضاف الشيخ في تصريح مكتوب: 
تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون األساسي، وقانون النسبية الكاملة 
وتجري في كل أرجاء الوطن )الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة(، تحت إشراف ورقابة محلية 

قليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني »بع: وتا«. وا 
الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني إلنجاح االنتخابات، ورسم معالم الشراكة الوطنية، 
والدعوة إلجراء الحوار الفصائلي قبل المرسوم الرئاسي تعني عودتنا إلى المربع األول في حوارات 

 «.عاما من الحوارات واالتفاقيات أثبتت ذلك 12ربة )طرشان( ال تفضي إلى أي نتيجة، وتج
اجتمعت لبحث مسألة االنتخابات بما في ذلك النقاط الخالفية مع « فتح»وكانت لجنة مركزية 

الفصائل األخرى، ودعمت موقف عباس في مؤشر على عدم نيته )عباس( التراجع عن ورقته. وأكد 
لرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، أن اللجنة المركزية والناطق ا« حركة فتح»عضو اللجنة المركزية لـ

 للحركة أعربت، عن ترحيبها بدعوة الرئيس عباس إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة
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 دعمها الكامل لهذه الدعوة من قبل سيادته. 
 7/11/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 سسات القياديةحماس: نصر على حق شعبنا باختيار من يمثله في المؤ  .7

قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس": إن الحوار الوطني يمكنه أن ينتج عملية انتخابية : غزة
 حقيقية، مؤكدة حق الشعب في اختيار من يمثله في المؤسسات القيادية.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح مكتوب له مساء اليوم الثالثاء: "شعبنا 
طيني الذي يواصل نضاله ضد االحتالل وسياسته اإلجرامية، ويقاوم كل محاوالت كسره، الفلس

 يستطيع أن يدير عملية انتخابية حقيقية عبر حوار ينتج توافًقا وطنيًّا".
وأضاف: "من جديد أكدت حماس اليوم جديتها الكاملة في التعاطي مع موضوع االنتخابات، 

صرارها على أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يمثله في الهيئات المختلفة )الرئاسة والمجلسين  وا 
التشريعي والوطني(، واعتبار ذلك حقا أصيال لشعبنا يجب أن تتكاتف الحالة الوطنية من أجل 

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات عظيمة من أجل حريته يستحق أن  إتمامه".
 يكون هو دائًما مصدر الشرعية لكل المؤسسات القيادية. ينعم بحرية اختيار من يمثله، وأن

 6/11/2019، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 "إسرائيلـ"كاتب إسرائيلي: فوز حماس باالنتخابات القادمة كابوس ل .8
قال كاتب إسرائيلي إن "االنتخابات الفلسطينية باتت أقرب من أي وقت : عدنان أبو عامر -21عربي

ت عن نقطة مهمة، وهي أن أبو مازن غير مستعد لها، رغم أنه من دعا لها، مضى، رغم أنها كشف
 مع العلم أنه لم يتصور أحد أن تحصل انتخابات جديدة في عهده".

وأضاف آفي يسسخاروف، الخبير اإلسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، في تقريره على موقع ويلال، 
لخوض انتخابات برلمانية ورئاسية هي األولى  "، أن "السلطة الفلسطينية تتحضر21ترجمته "عربي

عاما، بعد أن كانت الدعوات لالنتخابات مجرد شعارات فارغة لكل الفصائل الفلسطينية  14منذ 
يرفعونها بين حين وآخر، لكن من الواضح أننا نقترب في هذه المرحلة من تحقق هذه الدعوات أخيرا، 

 وقد تحصل في فبراير القادم".
ن "هناك عددا ال بأس به من العقبات والتحديات التي تواجه إجراء االنتخابات وأشار إلى أ

الفلسطينية، ومنها: ماذا بشأن انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير؟ ومن سيقف على رأس 
المحكمة االنتخابية في غزة والضفة؟ ومن سيشرف على فرز النتائج؟ ألن حماس تسيطر على غزة، 
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ة، وبعد أن تحصل االنتخابات البرلمانية متى سيتم اإلعالن عن االنتخابات وفتح تدير الضف
 الرئاسية؟".

وأكد أنه "رغم كل هذه العقبات، فمن الواضح أن حماس قررت المغامرة بشجاعة، وقدمت تنازالت 
أكثر لخوض هذه الجولة االنتخابية، لكن مواقف حماس أظهرت كأن فتح ومن يقف على رأسها 

دين، ألن الدعوة لالنتخابات في أساسها خرجت من مقر الرئاسة كمناورة أراد منها عباس ليسوا مستع
إحراج حماس، وكان تقديره للموقف أن الحركة سترفض إجراء االنتخابات في غزة، وفي هذه الحالة 

 سيجريها في الضفة فقط".
إجراءها بنظام وأوضح أن "حماس فاجأت عباس حين رحبت بدعوة االنتخابات، وحتى حين قرر 

التمثيل النسبي فاجأته مجددا، وأعلنت موافقتها، ولعل تقدير حماس أن الوضع المزري لفتح في 
نجازاتها هي أمام إسرائيل مثل إدخال األموال إلى غزة، وترميم البنى التحتية، وتحسين  الضفة، وا 

ا كاسحا، ما يمكن اعتباره التيار الكهربائي، دون وقف كامل إلطالق النار، قد يتسبب بتحقيقها فوز 
 كابوسا لفتح".

وأضاف أن "فتح ال تنافس حماس وحدها، بل تجد نفسها أمام قوائم عديدة يقودها شخصيات من 
فتح، لكنهم خصوم لدودون لعباس، وقد يتمكنون من االستحواذ على نسبة ليست قليلة من أصوات 

، ومروان البرغوثي قائد فتح في الضفة قواعد فتح التنظيمية، مثل محمد دحالن عدو عباس اللدود
الغربية، وهما قد يشكالن قائمتين انتخابيتين للمجلس التشريعي تنافس قائمة فتح التي يقودها عباس، 

وأشار إلى أن "البرغوثي نفسه ال يخفي نواياه للترشح  ما سيضعف فرصها كثيرا أمام حماس".
ال عن مرشح حماس في االنتخابات الرئاسية، وقد لالنتخابات الرئاسية أمام عباس، ما سيبقي السؤ 

تم الكشف أن السفير القطري محمد العمادي عرض على قيادة حماس في الضفة الغربية التي 
التقاها مؤخرا ضرورة استحضار نموذج حزب النهضة اإلسالمية في تونس، عبر دعم مرشح من 

 ي الحركة".خارج حماس في االنتخابات الرئاسية، وليس قائدا كبيرا ف
وكشف النقاب أن "قائمة األسماء المرشحة بدأت تظهر، ومنها سالم فياض ومصطفى البرغوثي، 
لكن االسم المفاجئ سيكون بال شك مروان البرغوثي، وهو سيناريو ليس مستحيال، فحماس والبرغوثي 

لفوز ضعيفة، بينهما حوارات طويلة، وربما يحظى الرجل بدعمها، لكن عباس إن أيقن أن فرصه في ا
سواء في االنتخابات التشريعية أو الرئاسية، فقد يغيب عن المشهد السياسي، أو يعلن إلغاء 

 عاما". 84االنتخابات، رغم أنه ال يسارع إلخالء الساحة وقد بلغ 
وختم بالقول إنه "ليس واضحا كيف سيكون سلوك الحكومة اإلسرائيلية الحالية أو المقبلة تجاه 

فلسطينية، ال سيما فيما يتعلق بإجرائها في شرقي القدس، ولكن في حال ضغط المجتمع االنتخابات ال
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الدولي على تل أبيب، وتم العثور على آليات تقنية معينة، فقد يؤدي األمر لموافقة إسرائيلية، وفي 
، هذه الحالة قد يتحقق الكابوس اإلسرائيلي بفوز حماس مجددا، ليس فقط في االنتخابات التشريعية

نما في الرئاسية أيضا".  وا 
 5/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 غالف غزة  مليون شيقل للدعم النفسي بمستوطنات 20االحتالل يرصد  .9

مليون  20( اإلسرائيلية مساء يوم األربعاء، بإضافة مبلغ 12أفادت القناة )القناة : فلسطين المحتلة
أضافت، أن هذه الخطوة تأتي بسبب و  شيكل لمراكز الدعم النفسي في مستوطنات غالف غزة.

 جوالت التصعيد المتكررة بين الفصائل الفلسطينية، وجيش االحتالل اإلسرائيلي.
ونفذ جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر الجمعة الماضية، عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من 

صابة آخرين بجروح متوسطة. ل بأن القصف ويزعم االحتال القطاع، أدت إلى استشهاد مواطن وا 
 جاء ردًا على إطالق صواريخ من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغالف.

 6/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 صاروخ إيرانّي دقيق يومًيا  4,000يكِشف سيناريو نهاية إسرائيل:  سفير إسرائيلي سابق .10
ي الواليات الم تحّدة األمريكّية، مايكل أورن، أّكد سفير اإلسرائيلّي الساِبق ف زهير أندراوس: -الناصرة

أّن السيناريو الذي ناقشه المجلس الوزارّي األمنّي والسياسّي الم صغَّر )الكابينيت(، مّرتين خالل 
يران، سورّية،  األسبوع الم نصِرم يتعّلق بالحرب القاِدمة والوشيكة جًدا بين الدولة العبرّية من ناحية وا 

الجهة األخرى، على حّد تعبيره، وأشارت صحيفة )هآرتس( العبرّية إلى أّن أحد  حزب هللا وحماس من
 القادة من الم ستوى السياسّي واألمنّي قام بتسريب هذه المعلومات الخطيرة للسفير.

ووفًقا للسفير الساِبق أورن، الذي نشر مقاله في مجّلة )أتالنتيك( األمريكّية، فإّن جيش االحتالل يقوم 
داد لسيناريو يقول كالتالي: الدولة العبرّية تقوم بتوجيه ضربٍة عسكرّيٍة لموقٍع إيرانيٍّ حّساٍس باالستع

للغاية، وبعد ذلك يقوم أحد الوزراء اإلسرائيليين بالتصريح عن الهجوم وازدراء الجمهورّية اإلسالمّية 
جنّحة إلى عمق كيان االحتالل، في إيران وا هانتها، عندها تقوم طهران بتوجيه الصواريخ الباليستّية الم  

والتي تتمّكن من اختراق منظومات الدفاع اإلسرائيلّية، ونتيجًة لذلك فإّن هذه الصواريخ ت صيب بدّقٍة، 
كما أّكد السفير اإلسرائيلّي الساِبق في واشنطن، ت صيب المّقر الّعام لهيئة أركان جيش االحتالل في 

كرّد فعٍل على هذا الهجوم، تابع أورن قائاًل، تقوم إسرائيل تل أبيب والمعروف باسم )الكرياه(، و 
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بتوجيه ضربٍة عسكرّيٍة م ؤلمٍة وم وجعٍة للمّقر الرئيسّي لحزب هللا اللبنانّي في الضاحية الجنوبّية من 
 العاصمة بيروت، على حّد قوله.

ية الجنوبّية تبدأ ما وشّدّد السفير أورن على أّنه بعد القصف اإلسرائيلّي لمّقر حزب هللا بالضاح
أسماها بالحرب الحقيقّية: األعداء، وبشكٍل خاّصٍ إيران وحزب ي باِشرون بإمطار الجبهة الداخلّية 
اإلسرائيلّية بالصواريخ ذات المّديات الم ختِلفة، بحيث يصل عدد الصواريخ التي ت طَلق يومًيا باتجاه 

القّبة “لذي يؤّدي إلى انهيار منظومة الدفاع العمق اإلسرائيلّي إلى أربعة آالف صاروخ، األمر ا
بسبب الضغط وعدم قدرتها على تحّمل هذا الكم من الصواريخ، على حّد تعبير السفير ” الحديدّية

 الساِبق في واشنطن.
باإلضافة إلى ما ذ كر أعاله، أّكد السفير أورن في مقاله، الذي تناولته أيًضا اليوم صحيفة )هآرتس( 

على أّن الصواريخ اإليرانّية الدقيقة جًدا، والتي ستسقط في عمق كيان االحتالل ستتسبب  دالعبرّية، أكّ 
بأضراٍر هائلٍة وستزرع الدمار الشاِمل في إسرائيل، ذلك ألّن الصواريخ اإليرانّية الدقيقة قادرٌة على 

ر الصاروخ االعتراضّي التغّلب على منظومة الدفاع الم ّسماة إسرائيلًيا )كيالع دافيد(، والتي يبلغ سع
الواِحد الذي ت طِلقه إلسقاط الصواريخ اإليرانّية مبلغ مليون دوالٍر، على حّد قول فير تل أبيب الساِبق 

 في واشنطن.
وفي تعقيبه على ما ورد في مقال السفير أورن، قال الم حّلل في صحيفة )هآرتس(، روغل ألفير، 

، إذا فّكرتم أّن حرب أكتوبر من العام م وِجًها كالمه إلى اإلسرائيليين: خفتم؟  كان  1973أنتم على حقٍّ
هناك خطًرا بأْن ت شَطب إسرائيل عن الخريطة، فإّن السيناريو، الذي تّمت م ناقشته في المجلس 

لعبة أطفاٍل م قارنًة بما  73السياسّي الم صّغر األسبوع الماضي، يجعل من حرب -الوزارّي األمنيّ 
 ّية.سيحصل للدولة العبر 

 6/11/2019، رأي اليوم، لندن

 
 "تايمز أوف إسرائيل": روسيا وضعت يدها على صاروخ إسرائيلي متطور .11

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن روسيا "نجحت في وضع يدها" على صاروخ من نظام 
 الدفاعات الجوية اإلسرائيلية "مقالع داوود"، الذي سقط في سوريا في يوليو الماضي.

الصحيفة اإلسرائيلية عن بوابة األخبار الرئيسية في الصين "سينا"، أن أحد الصاروخين ونقلت 
المعترضين اللذين تم إطالقهما على الصواريخ السورية، سقط في سوريا، ومن هناك وصل إلى 

 الجيش الروسي.
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وقد طلبت  ووفقا لوكالة "سينا" الصينية فإن صاروخ "مقالع داوود"، نقل إلى موسكو لفحص تقنياته،
 إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية من روسيا استعادته.

 6/11/2019األيام، رام هللا، 

 
 1994كشف تفاصيل الفشل اإلسرائيلي في إنقاذ جندي أسرته حماس عام  .12

كشفت جنرال إسرائيلي ما قال إنها تفاصيل تنشر للمرة األولى حول : عدنان أبو عامر -21عربي
، الذي أسرته 1994ندي اإلسرائيلي نخشون فاكسمان في مثل هذا اليوم من عام عملية إنقاذ الج

 حماس في مدينة القدس.
وقال الجنرال ليئور لوتان، أحد القادة المشهورين في الجيش اإلسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة 

سرائيلي عاما على الفشل في عملية تخليص الجندي اإل 25"، إن "مرور 21معاريف، ترجمتها "عربي
فاكسمان من أسر حماس، شّكل واحدة من اللحظات التاريخية الصعبة على الدولة؛ ألن نتيجة هذه 
صابة عدد من الجنود اإلسرائيليين خالل  المحاولة في النهاية كانت إخفاقا، بعد أن أسفرت عن قتل وا 

 عملية اإلنقاذ الفاشلة".
المفقودين اإلسرائيليين، وقائد سييرت متكال من وأوضح لوتان، وهو المنسق السابق لشؤون األسرى و  

أهم وحدات النخبة، أن هذه العملية "شكلت جزءا من السيرة الذاتية لنا وللدولة اإلسرائيلية كلها، لن 
ننسى هذه العملية أبدا؛ ألن الخروج لمثل هذه العمليات الخاصة إلنقاذ األسرى والمخطوفين تشمل 

صعبة، نخرج إليها فقط في اللحظة التي يتم فيها االنتهاء من ضمنيا التعرض لمخاطر قاسية و 
 الترتيبات واإلعدادات الميدانية". 

يتمثل في  -وفق المعطيات الميدانية-وأشار إلى أنه "في النهاية، فإن الحكم على نجاح العملية  
عملية كلها مدى قدرتنا على تخليص األسير اإلسرائيلي من األسر، ومصيره النهائي سيؤثر على ال

ونتائجها، مع العلم أن القوات اإلسرائيلية الخاصة وصلت إلى االحتكاك المباشر مع القوة اآلسرة من 
حماس داخل مبنى مكون من عدة طوابق، لكن طرف الخيط الذي وصلنا إليه لنجاح العملية شّكل 

 خبرا سيئا". 
د، وفي اللحظة التي وصلت فيها باقي وأكد أن "قائد الوحدة المهاجمة قتل، وأصيب قرابة عشرة جنو  

القوات كان اآلسرون قد قتلوا نخشون، مع العلم أنه تم أسره على بعد عدة كيلومترات فقط من مكان 
بيته في حي راموت بالقدس، حيث تم اختطافه قبل ستة أيام فقط على يد مقاتلي حماس، وفي تلك 

 ". 1994ع اتفاق أوسلو في المرحلة نفذت الحركة سلسلة عمليات دامية عقب توقي
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وأوضح أن "اإلنذار الذي أطلقه الخاطفون كان إلطالق سراح مئتي أسير فلسطيني، بينهم الشيخ  
 -أحمد ياسين زعيم حماس، ولكن في الليلة األخيرة قبل انتهاء موعد اإلنذار نجح جهاز األمن العام

التعرف على مكان االختطاف شّكل  الشاباك في اعتقال أحد المشاركين في عملية االختطاف، لكن
بداية العملية، التي قامت خطتها على مفاجأة الخاطفين في حد أدنى من الزمن، وحد أقصى من 

 التطلعات".
وكشف أن "العملية شاركت فيها ثالث فرق جاهزة، وفرقة رابعة للتغطية، نفذنا عملية تمويه في  

المنزل من كل الجهات، مع االقتراب قدر اإلمكان  أحراش البلدة، مع سير على األقدام، ثم حاصرنا
من جدرانه، ومن خالله نحافظ على مستوى معقول من المفاجأة، وصلنا إلى بوابة البناية، كل واحد 
منا في زاويته الخاصة، فجأة وصلت سيارة، نزل منها أحدهم، وتوجه إلى البوابة الرئيسة للمنزل، رن 

 على الجرس، ودخل إليه". 
ف أننا "انتظرنا عدة دقائق، ثم خرج من المنزل، واستقل سيارته، لكن الشاباك اعتقله مع وحدة وأضا 

دوفدفان، وحينها تلقينا خبرا مفاده أن نخشون حيا يرزق داخل المنزل، فخخنا األبواب، واقتحمناه من 
ن الداخل، المكان كله أصبح دخانا، مع رائحة حريق، بعض الجنود أصيب بطلقات نارية م

الخاطفين من داخل الغرفة، لكننا واصلنا الهجوم، ولحسن حظي رأيت نحشون بعيني، لكن الغرفة 
 التي كان فيها شهدت معركة كاملة".

وأوضح أن "هذه العملية أسفرت عن مقتل اآلسرين الثالثة، وأصيب نخشون عدة عيارات نارية  
ضبط، من لحظة تفخيخ المنزل من الخارج أطلقت عليه خالل العملية التي استغرقت كلها دقيقتين بال

حتى الوصول إلى نخشون، لقد كنا أمام مسلحين مدربين؛ ألننا في ذلك العام خضنا عدة معارك مع 
مسلحين بالضفة الغربية، سواء من خالل إدارة القتال معهم، أو طبيعة الحوار الذي دار بيننا وبينهم 

 قبل االقتحام". 
رونا أنهم سيقتلون نخشون، وأنهم ال يخافون الموت، صرخنا عليهم أننا وأشار إلى أن "اآلسرين حذ

فقط نريد الجندي، لكننا أيقنا أنهم ال ينوون الخضوع، وفورا اتضح أن المهمة هي اقتحام المنزل، 
خفاقا، شكل لنا دروسا واستخالصات مستقبلية".   وحسم المعركة معهم، كان هذا فشال صعبا وا 

بين رئيس الحكومة ووزير الحرب آنذاك التقى بنا، وأبلغنا عن سبب موافقته وكشف أن "إسحاق را 
على تنفيذ هذه العملية التي تحمل مخاطرات كبيرة، بالقول إنه في اللحظة التي ال يوجد فيها أمام 
إسرائيل خيار عسكري، فإن واجب الدولة أن تعيد أفرداها وجنودها من األسر باالتفاق، حتى لو شمل 

 ع أثمانا باهظة".ذلك دف
 7/11/2019، "21موقع "عربي 
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 استطالع: نتنياهو يتفوق على غانتس في انتخابات مباشرة .13

دفع الجمود الذي يرافق األزمة السياسية في إسرائيل، وتواصل فشل محاوالت تشكيل الحكومة، 
بادرة لتعديل تشريعي شركاء رئيس الحكومة المنتهية واليته، بنيامين نتنياهو، في تكتل اليمين، إلى الم

 يتيح اختيار هوية رئيس الحكومة القادمة بواسطة االنتخاب المباشر.
يأتي ذلك في ظل المأزق السياسي الذي تشهده إسرائيل، ومنًعا إلجراء انتخابات ثالثة في أقل من 

ج حاسمة عام، بعد أن تم تنظيمها مرتين في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر الماضيين، ولم تفرزا نتائ
 تتيح تشكيل ائتالف حكومي.

ومع تصلب مواقف المعسكرات السياسية اإلسرائيلية، وتمترس كل في موقعه وسط مشهد سياسي 
 15يعيق تشكيل حكومة ائتالفية مستقرة قبل انتهاء المهلة المحددة لغانتس، الذي لم يتبقى له سوى 

اإلسرائيلي حول خيار االنتخابات المباشرة الرأي العام  12يوًما إلتمام المهمة، استطلعت القناة 
 الختيار رئيس الحكومة المقبلة.

وبّين نتائج االستطالع الذي أجري بواسطة معهد "ميدغام" لصالح القناة، ونشرت نتائجه مساء اليوم، 
إنهم سينتخبون  %36من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم سيصوتون لصالح نتنياهو، فيما قال  %40أن 

 إنهم لن يشاركوا في االنتخابات أو إنهم ال يعرفون لمن سيصوتون. %24بينما قال  غانتس،
 %7يسار إنهم سيدعمون غانتس، في حين قال  –من ناخبي معسكر الوسط  %67في المقابل، قال 

 .%26إنهم سيصوتون لنتنياهو، ونسبة المترددين بلغت 
 %15(، فيما قال %66دعمهم لنتنياهو ) وعّبر معظم ناخبي اليمين، بحسب نتائج االستطالع، عن

من ناخبي اليمين إنهم سيدعمون غانتس إذا ما تم االتفاق على إجراء انتخابات مباشرة على 
من ناخبي اليمين إنهم لم يقرروا من سيدعمون أو إذا ما كانوا سيشاركون  %19المنصب، فيما قال 

 أصال بانتخابات مماثلة.
رائيلي رفيع مطلع على المفاوضات االئتالفية تشكيل حكومة وفي سياق متصل، رجح مصدر إس

وحدة، مشيرا إلى أن اتصاالت سرية تجري في هذه األثناء بين نتنياهو وغانتس، حول تشكيل 
 حكومة كهذه.

ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة "غلوبس" اليوم، عن المصدر قوله إنه "لن تجري انتخابات ثالثة، 
ل ستكون حكومة وحدة". وأضاف، متحفظا، أنه ربما ينجح معارضي حكومة والحكومة التي ستتشك

كهذه بإحباطها، وستجري الكثير من االحتكاكات فيها بعد تشكيلها، "وهذا هو االتجاه المعقول 
 والمنطقي أكثر من التوجه النتخابات". 
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ياهو وغانتس بدأت بعد أسبوع من انتخابات وحسب الصحيفة، فإن هذه االتصاالت السرية بين نتن
أيلول/سبتمبر الماضي. وقد بدأت هذه االتصاالت بشكل علني،  17الكنيست األخيرة، التي جرت في 

 في أعقاب تكليف الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة.  
 6/11/2019، 48عرب 

 
امات األقصى وهدم منازل بالقدس في تشرين أول/ حصيلة اقتح": مركز معلومات وادي حلوة" .14

 أكتوبر

 17مستوطنًا للمسجد األقصى، وهْدم  338آالف و 6، اقتحام نحو ”مركز معلومات وادي حلوة“وّثق 
فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة، وذلك خالل  188منشأة سكنية وتجارية، واعتقال االحتالل لـنحو 

 ضي.شهر تشرين أول/ أكتوبر الما
وأوضح المركز في تقريره الشهري حول انتهاكات االحتالل في القدس أن وتيرة االقتحامات للمسجد 

” رأس السنة العبرية“األقصى المبارك ارتفعت خالل الشهر الماضي، بالتزامن مع األعياد اليهودية 
جد خالل مستوطنًا لباحات المس 338آالف و 6، حيث اقتحم المسجد نحو ”العرش”و” الغفران”و

 فترتْي االقتحام الصباحية والمسائية التي تقودها شرطة االحتالل.
آخرين خالل  574، و”عيد العرش“مستوطنًا اقتحموا المسجد خالل أسبوع  690آالف و 3وأضاف أن 

"عيد الغفران"، الفتًا إلى أن من بين المقتحمين وزير الزراعة في حكومة االحتالل، الذي اقتحم 
 إضافة إلى عشرات الحاخامات.” عيد الغفران والعرش“في  المسجد مرتين

، ”حماية المستوطنين“وخالل فترة االقتحامات، اتخذت شرطة االحتالل عّدة إجراءات من شأنها 
وذلك من خالل احتجاز الهويات على أبواب المسجد، ومنع البعض من دخوله حتى انتهاء فترتي 

للمخابرات اإلسرائيلية في الباحات وتصوير المصلين االقتحام، إضافة إلى نشر عناصر تابعة 
 ”.باب الرحمة“خاصة ممن يتواجدون في 

قرار إبعاد عن  24وعن قرارات اإلبعاد، فقد أصدرت سلطات االحتالل خالل أكتوبر الماضي 
المسجد األقصى، وسبعة قرارات عن البلدة القديمة في القدس، إضافة لقرارْي إبعاد عن مدينة القدس 

 واحد آخر عن الضفة الغربية.و 
وأوضح المركز أن من بين قرارات اإلبعاد، قرار يقضى بإبعاد الشاب المقدسي ماجد الجعبة عن 
مدينة القدس للمرة الرابعة على التوالي، ومنعه من دخول الضفة المحتلة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى 

 حديث معهم.تسليمه قائمة تضم أسماء شبان مقدسيين يمنع التواصل وال
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سيدة،  12فلسطينيًا من مدينة القدس، من بينهم  188واعتقلت قوات االحتالل خالل الشهر الماضي 
مركز معلومات وادي ”قاصًرا، وفقًا لـ 39عامًا، إضافة العتقال  12وخمسة أطفال تقل أعمارهم عن الـ

 ”.حلوة
فلسطينيًا  59س( وذلك باعتقال وتركزت اعتقاالت االحتالل في قرية العيساوية )شمالي شرق القد

شخصًا، إضافة الى  30شخصًا، والبلدة القديمة  53منها، ثم اعتقاالت من المسجد األقصى وأبوابه 
 اعتقاالت من البلدات واألحياء المقدسية.

واصلت آليات االحتالل عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في مدينة القدس، بحجة البناء غير 
منشأة، من بينها أربع منشآت قام أصحابها بهدمها بأنفسهم؛  17المركز هدم  المرّخص، حيث رصد

 تفادًيا لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم البلدية والقوات المرافقة لها.
 6/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تستكمل ربط مستوطنات القدس...وفصل الضفة "إسرائيلتقرير: " .15

خالل أسبوع واحد فقط، نهاية : رام هللا ــ محمد محسن، محمود السعدي القدس المحتلة،
أكتوبر/تشرين األول الماضي ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أخطرت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي سكان مناطق في الضفة الغربية المحتلة بوضع اليد واستمالك أراٍض أو تجديد أوامر 

عامًا،  16ق التي يمر فيها جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل قبل سابقة، في غالبية المناط
وتسعى الستكماله ليطوق الضفة بشكل كامل، وفصلها عن القدس المحتلة ووسط الضفة عن 
جنوبها، فيما تسعى كذلك لربط المستوطنات في الضفة بطرق استيطانية جديدة، خصوصًا في 

 منطقة شمال القدس.
ة مقاومة الجدار واالستيطان الفلسطينية وليد عساف، لـ"العربي الجديد"، أن ما يتم وأوضح رئيس هيئ

توزيعه من إخطارات، هو في الغالب تجديد ألوامر مصادرة ووضع اليد على أراٍض صدرت بحقها 
سنة الماضية، وأقيم عليها الجدار في مساره الممتد بالضفة  20أوامر عسكرية إسرائيلية خالل الـ

سنوات، ألن الجدار بني على  5إلى  3ة. وأشار إلى أنه يتم تجديد تلك األوامر العسكرية كل الغربي
 مراحل، وهو أحد أشكال األوامر التي صدرت أخيرًا، "لذا ظهر كل هذا الكم من مصادرة األراضي".
مها وال تمتلك هيئة مقاومة الجدار واالستيطان إحصائية دقيقة لألوامر العسكرية التي تم تسلي

للفلسطينيين، بتجديد وضع اليد على أراضيهم والسيطرة عليها. وأكد عساف أن تلك األوامر تصل 
إلى الهيئة تباعًا، لكن مساحة األراضي التي تم وضع اليد عليها بشكل عام ألغراض إقامة الجدار 

 754 ، ألن طول مسار الجدار يبلغ2002وحتى  2001ألف دونم على فترات متتالية منذ  75هي 
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متر. أما الجزء الثاني من تلك األوامر، وفق عساف، فهو أوامر استمالك لشق  100كيلومترًا بعرض 
طرق استيطانية جديدة، كما يجري في مناطق مسافر يطا جنوب الخليل وحزما شمال القدس ومجدل 

ئمة أو بني فاضل ودوما جنوب نابلس، حيث يستهدف االحتالل شق طرق التفافية أو توسيع طرق قا
مفارق أو إنشاء جسور وأنفاق. بينما الجزء الثالث من تلك األوامر العسكرية، التي تستهدف ما 
يعرف بـ"أراضي الدولة"، فهدفه تحديد حدود "الخط األزرق". وفي كل األحوال فإن الهدف من جميع 

ن طرق هذه األوامر العسكرية هو خدمة المشروع االستيطاني، سواء ببناء الجدار أو تحسي
 المستوطنين، أو ربط المستوطنات بمراكز المدن، كما في تل أبيب والقدس.

 مخطط إلغالق الطوق على القدس
وفي المنطقة الواقعة بين حزما وبلدة جبع المجاورة، استهدفت سلطات االحتالل مئات الدونمات 

ها. وأشار عساف هناك، حيث يقع مفترق جبع، الذي يعد شريانًا وحيدًا يربط جنوب الضفة بوسط
وحدة استيطانية جهة مستوطنة "النبي يعقوب" من جهة الجدار  800إلى أن قرار االحتالل ببناء 

وحدة في مستوطنة "آدم" في الجهة المقابلة، يأتي  300قرب بلدة الرام شمال القدس، وآخر لبناء 
النبي يعقوب"، ليتم ضمن عملية خنق سكان المنطقة، إذ إن الشارع يمر داخل مستوطنتي "آدم" و"

فصل شمال الضفة عن منطقة القدس بشكل كامل. ويهدف المخطط إلى ربط شارع جبع من أجل 
إغالق الطوق االستيطاني في محيط مدينة القدس، وهو جزء من مخطط مشروع الطرق االستيطاني 

مليًا يخدم الذي أعلنته وزارة المواصالت اإلسرائيلية. وقال عساف "أما استكمال الجدار فهو ع
 السيطرة على الضفة وعزل المدن عن األراضي وضم تلك األراضي إلى دولة االحتالل".

 مشروع "الطريق األميركي"
وشرعت سلطات االحتالل أخيرًا بتنفيذ المرحلة الثانية مما يعرف بمشروع "الطريق األميركي" 

حيث بدأت العمل في هذا  )المقطع الجنوبي(، المقام على أراضي قرية صور باهر جنوب القدس،
المقطع في أراضي جبل المكبر. وقال سكان المنطقة المتضررون من هذا المشروع إن "هذا المقطع 

مليون شيقل )نحو  80من الطريق هو بطول كيلومترين ونصف الكيلومتر، بكلفة إجمالية تصل إلى 
ذا المقطع في يونيو/حزيران مليون دوالر(، ويشتمل على جسرين، حيث يتوقع أن ينتهي العمل به 23

. ومن المقرر أن يربط هذا الشارع بين حاجز مزموريا جنوبًا ومنطقة الشيخ شمااًل. أما المرحلة 2021
الثالثة من الطريق األميركي، فتشتمل على نفق أسفل جبل الزيتون يمكن عبره الوصول إلى حاجز 

ع الخاتم الشرقي لمدينة القدس، والذي يربط الزعيم. علمًا بأن المشروع برمته هو جزء من مشروع شار 
 مركز مدينة القدس بمستوطنة معاليه أدوميم المقامة شمال القدس".

 6/11/2019، العربي الجديد، لندن
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 مستوطنون يعتدون على العالول والبكري ويمنعون الصالة في الحرم اإلبراهيمي .16

، على نائب رئيس حركة "فتح" محمود اليوم األربعاء االحتالل،اعتدى مستوطنون بحماية قوات 
العالول، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ورئيس البلدية تيسير أبو سنينة، والوفد المرافق، ومنعوهم 

 من الصالة في الحرم اإلبراهيمي.
جاء ذلك خالل الجولة التي نفذها العالول والبكري وأبو سنينة، والوفد المرافق، للمناطق المغلقة 

بالمصادرة من قبل سلطات االحتالل في البلدة القديمة بالخليل، التي تتعرض بشكل يومي والمهددة 
 النتهاكات االحتالل ومستوطنيه.

 7/11/2019، األيام، رام هللا
 

 "البـريــج"إبداع شعبي لمسيرات العــودة فــي " زجاجات الطالء" .17
مة االحتالل شرق القطاع وتحديدًا باتت زجاجات الطالء شكاًل من أشكال االبداع الشعبي في مقاو 

ومنذ أسابيع بدأ الشبان في رشق جيبات وآليات االحتالل بالزجاجات المعبأة  شرق مخيم البريج.
بألوان مختلفة من الطالء في محاولة إلزعاج جنود االحتالل الذين يستهدفون المتظاهرين بأنواع 

 موع.مختلفة من األسلحة النارية وقنابل الغاز المسيل للد
ويشير شهود عيان إلى ان الشبان يقذفون الزجاجات الملونة من مسافة قريبة ال تتعدى الخمسة أمتار 
ويفاجئون جنود االحتالل الذين غالبا ما تكون ردة فعلهم إطالق النار واالعيرة المطاطية والقنابل 

 اليوم الواحد.المسيلة للدموع اال ان ذلك ال يمنع الشبان من تكرار األمر عدة مرات في 
بدوره أشار اإلعالمي محمود اللوح الذي يغطي باستمرار مسيرات العودة في شرق محافظة الوسطى 
إلى أن اغلب الجيبات اإلسرائيلية باتت تحمل ألوانًا من الطالء الناتج عن الزجاجات الملونة التي 

ي حديث إن الزجاجات يعدها الشبان في المكان مستخدمين الطالء والزجاجات الفارغة. وقال ف
الملونة باتت نوعا من االبداع الشعبي الذي لجأ اليه الشبان بعد ان تم منعهم من استخدام الوسائل 

 وتوقع ان يتم نقل هذه التجربة إلى مخيمات العودة األخرى في غزة. الخشنة والبالونات الحارقة.
 7/11/2019، الدستور، عّمان

 
 في الخليل واألغوار وتوغل في غزةاقتحام األقصى وسبسطية.. ودهم  .18

اقتحم مستوطنون، أمس األربعاء، المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة، كما اقتحم  :وكاالت
 60آخرون الموقع األثري في سبسطية شمال نابلس، وأصدرت قوات االحتالل أمرًا باالستيالء على 



 
 
 
 

 

 19 ص             5080 العدد:             11/7/2019 خميسلا التاريخ: 

                                    

بي الخليل، كما داهمت قوات االحتالل دونمًا شرق جنين، وهدمت أربع خيام في مسافر يطا جنو 
منطقة الرأس األحمر باألغوار وشرعت بأخذ أرقام هويات وهواتف السكان، فيما اعتقل أربعة 

 فلسطينيين فجر األربعاء من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بحجج أمنية.
مبارك، من جهة باب فقد أقدم عشرات المستوطنين، األربعاء، على اقتحام باحات المسجد األقصى ال
مستوطنًا اقتحموا  57المغاربة، بحماية مشددة من قوات االحتالل الخاصة، وأفاد شهود عيان، أن 

، ونفذوا جوالت «يوري إرئيل»باحات األقصى، بينهم وزير الزراعة السابق في حكومة االحتالل 
المكان، قبل أن يغادروه استفزازية في أرجاء المسجد، وسط محاولة بعضهم أداء طقوس تلمودية في 

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع  من باب السلسلة.
 األثري في البلدة وسط حماية جنود االحتالل.

دونمًا من  60إلى جانب ذلك سلمت سلطات االحتالل، األربعاء، إخطارًا بتمديد االستيالء على 
لبون شرق جنين. وذكر رئيس مجلس قروي جلبون نضال أبو الرُّب، أن أراضي قريتي فقوعة وج

المجلس تسلم إخطارًا باالستيالء على األراضي المقام عليها الشيك )جدار الفصل العنصري( منذ 
وذلك بقرار من  2022-12-31سنوات في جلبون وفقوعة، وتم تجديد االستيالء على األراضي حتى 

كما داهمت قوات االحتالل، األربعاء، خيام «. اإلسرائيلي»الل ما يسمى بقائد قوات االحت
الفلسطينيين في منطقة الرأس األحمر باألغوار الشمالية، وشرعت بأخذ أرقام هويات الفلسطينيين 

 وهواتفهم. 
وفي قطاع غزة أطلقت قوات االحتالل المتمركزة داخل السياج األمني صباح األربعاء نيران رشاشاتها 

راضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما توغلت تجاه األ
صباحًا بشكل محدود شرقي جباليا شمالي قطاع غزة انطالقًا من « إسرائيلية»عدة جرافات عسكرية 

شرقي جباليا خارج السياج األمني، وباشرت أعمال تجريف ووضع األسالك « موقع أبو صفية»بوابة 
 رب السياج.الشائكة ق

 7/11/2019، الخليج، الشارقة
 

 هويدي يحذر من استغالل تنحية "كرينبول" الستهداف "أونروا" .19
( للدفاع عن حقوق الالجئين، علي هويدي، من محاولة 302ذر مدير عام الهيئة )ح بيروت:

رينبول، استغالل تنحية المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيير ك
 الستهداف الوكالة األممية.
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وقال هويدي في تصريحات لـ"فلسطين أون الين": إّن التنحية تتعلق في شخص كرينبول، وليس في 
وأضاف:  وكالة األونروا بعمومها، كما تتعلق القضية بجزء من التحقيق وليس التحقيق كامال.

ن مرفوضا، وذلك مع االقتراب من موعد "محاولة االصطياد في الماء العكر الستهداف الوكالة سيكو 
وتابع: أنه من  التصويت للتجديد والية عمل الوكالة" في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

الممكن أن تستغل اإلدارة األمريكية وسلطات االحتالل ملف تنحية "كرينبول"، والتشهير بما يدعم 
 الستمرار في عملها ومهمتها.وجود فساد في وكالة "أونروا"، وأنها ال تستحق ا

 6/11/2019، فلسطين أون الين

 
 من السجون اإلسرائيلية إطالق سراحهما بعداألردن يصالن المحرران اللبدي ومرعي  .20

ثمن األردنيان المحرران من المعتقالت اإلسرائيلية هبة اللبدي وعبد : عمان-جسر الملك حسين
وقد أبدى الناطق باسم  ارة الخارجية بإطالق سراحهما.الرحمن مرعي جهود الملك عبدهللا الثاني ووز 

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف هللا الفايز ارتياحه لنتائج جهود الحكومة التي أفضت لإلفراج 
عن االسيرين، مضيفا أنه جرى نقل المحررين الى المدينة الطبية كإجراء روتيني لالطمئنان على 

شكلت لجنة مشتركة من الحكومة وأهالي االسرى االردنيين في "ارة وأكد ان الوز  وضعهما الصحي.
 ".السجون االسرائيلية للعمل على االفراج عن جميع االسرى 

 

 "نيوم"  مشروع في بناء  اإلسرائيليينالسعودية تستعين ب: "يديعوت أحرونوت" .21
، إلى أّن السلطات أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، األربعاء: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

 ،على شواطئ البحر األحمر، السعودية أقرت بمشاركة إسرائيليين تستعين بهم في بناء مدينة "نيوم"
 في مراحل التخطيط والبنى التحتية.

 2019/11/6، العربي الجديد، لندن
 

   الغربية بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية بالضفة "إسرائيل"تركيا ترفض قرار  .22
بناء أكثر من ألفي وحدة  "إسرائيل"أعربت الخارجية التركية، عن رفضها قرار : زحل دميرجيأنقرة/ 

ودعت "جميع أعضاء المجتمع الدولي مرة أخرى للوفاء  استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
 بمسؤوليتهم في معارضة احتالل األراضي الفلسطينية، والظلم الذي يمارس بحق شعبها".

 2019/11/6، االناضول لالنباء، أنقرة وكالة
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   لألجهزة األمنية في الضفة الغربيةترامب يرفض طلب نتنياهو إعادة المساعدات  .23
" اإلخباري األمريكي، أن "ترامب رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين Axiosذكر موقع ": واشنطن

مسؤولين أمريكيين أكدوا أن " أنو  ."نتنياهو، تجديد المساعدات األمريكية لقوات السلطة الفلسطينية
 ."لنتنياهو فليدفع هو هذه األموال ترامب أخبرهم أنه إذا كان األمر مهماً 

 2019/11/7، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 األمم المتحدة مستعدة للمساهمة في إجراء انتخابات فلسطينية .24

األوسط، نيكوالي مالدينوف، أمس  أعلن مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق : )وكاالت(
لدى اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، استعداد المنظمة الدولية لتقديم 

  ".الدعم والخبرات من أجل إقامة االنتخابات في فلسطين
 2019/11/7، الخليج، الشارقة

 
 يا إداريةلحين انتهاء التحقيق في قضالألنروا  لمفوض العامين بديل ليعت .25

قرر التنحي جانبا لحين  ،بيير كرينبول، )رويترز(: قالت وكالة األونروا، إن مفوضها العام -القدس
قام األمين العام لألمم المتحدة بتعيين وقد  استكمال تحقيق بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الوكالة.

 السيد كريستيان ساوندرز قائما باألعمال خالل الفترة المعنية.
 2019/11/6، العربي، لندنالقدس 

 
 من دون إثبات وجود فساد مالي لدى كراينبول مآخذ سلوكية إداريةالتحقيقات تظهر  .26

كبيرة الموظفين لدى األمانة العامة لألمم المتحدة ماريا لويزا ريبييرو : عقدت علي بردى - نيويورك
ي الدول المانحة لألونروا، شارك فيه عدد كبير من ممثل ،مساء الثالثاء ،فيوتي اجتماعًا موسعاً 

وأطلعتهم على النتائج األولية للتحقيقات التي يجريها مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية. 
، على رغم "ال فساد مالي وال سوء استخدام ألموال الوكالة من قريب أو بعيد" أن حيث بدا واضحاً 

األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو عبر لك، إلى ذ ."المآخذ السلوكية اإلدارية لدى كراينبول"
ونروا األمتابعة التزام "غوتيريش عن تقديره لألونروا. وحض الدول األعضاء والشركاء اآلخرين على 

 ."وخدماتها
 2019/11/7، الشرق األوسط، لندن
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 األمم المتحدة: "قانون القومية" ينتهك معاهدة دولية ملزمة لـ"إسرائيل"   .27
بتعديل  "إسرائيل"البت لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ط: الناصرة

بحكم توقيعها عليها.  "إسرائيلـ""قانون القومية" أو إلغائه، وذلك لكونه ينتهك معاهدة دولية ملزمة ل
كات حقوق لغة رسمية، وأشارت إلى قائمة طويلة من انتها كما أوصت باعتبار اللغة العربية مجدداً 

 اإلنسان ترتكبها السلطات اإلسرائيلية بحق عرب النقب.
 2019/11/6، فلسطين أون الين

 
 واشنطن تدعم اتفاق "ال حرب" بين إسرائيل ودول خليجية   .28

لدعم كيون، بحسب تقرير إسرائيلي، استعدادهم لبحث المزيد من الخيارات يأظهر المسؤولون األمر 
ودول خليجية، خصوًصا بعد تأجيل موعد طرح اإلدارة  "سرائيلإ"اتفاق "ال حرب" بين مبادرة 
قدمت وزارة وقد  كية لخطتها الهادفة إلى تسوية القضية الفلسطينية، ألجل غير مسمى.ياألمر 

كية، مؤخًرا، طلًبا رسمًيا للخارجية اإلسرائيلية، سعت من خالله إلى إنشاء فرق عمل يالخارجية األمر 
 ًما بهذه الخطوة.مشتركة للشروع بالمضي قد

 2019/11/5، 48عرب 
 

  %40.6بنسبة  " ترتفعإسرائيل"السياحة الصينية إلى  .29
السياحة الصينية ، أن تقرير صادر عن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي: ذكر )شينخوا( -القدس
ت عليه ، وذلك مقارنة بما كان2019في المائة، منذ بداية العام  40.6ارتفعت بنسبة " إسرائيل"إلى 

 .2018خالل عام 
 2019/11/6، القدس، القدس

 

 المجلس الوطني برهان النوايا .30
 أ.د. يوسف رزقة
ذكرت في مقاالت سابقة أن قرار االنتخابات في القدس، ثم هو في احترام النتائج، وكانت تجربة 

ن هو خبرة م تجربة سلبية، حيث لم ت حتَرم النتائج، وهذا جعل األستاذ )منير شفيق(، وهو مَ  2006
في فتح والمنظمة والرئيس، يقول إنه )ليس مع االنتخابات اآلن(؛ ألن النتائج لن ت حترم وستزيد 
المجتمع الفلسطيني انقساما، وهي وجهة نظر تستحق النقاش، ذلك أن االنتخابات ال تمثل رافعة 
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كفي أن يتنكر طرف من إلنهاء االنقسام كما تقول الجهاد اإلسالمي، بل قد تزيده، وتكرس وجوده، وي
 الطرفين الرئيَسين للنتائج لسبب من األسباب.

االنقسام قائم، واالنتخابات ربما تكون قادمة، وال ثقة لطرف في آخر، ومصالح كل طرف أقوى من 
وعوده وتعّهداته، فكيف لحالة من االنقسام أن تلد حالة من التوافق والمصالحة؟! كيف لالنتخابات أن 

تخرجنا من االنقسام، وهي في طبيعتها نوع من االنقسام القائم على المنافسة وتحقيق تقدم آلة عمل 
 الغلبة؟! الغلبة ال ت نتج توافقا!

أما المجلس الوطني الذي هو أساس ومرجعية النظام السياسي الفلسطيني فهو ورقة موروثة في يد 
وثيقة مالكي لهم؟! وهي تمثل الورقة عباس وفتح منذ النشأة، وهما ال يتخليان عن هذه الورقة؛ ألنها 

االحتياطية األقوى، حين تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن؟! إن موقف كتاب الرأي الذين عبروا عن 
ن انتخابات الوطني تطالب بها كل  غضبهم الستبعاد المجلس الوطني من االنتخابات معهم حق. وا 

 ي الشتات، لذا فهو األحق بتجديد الشرعية.الفصائل، وستشارك فيها الجهاد اإلسالمي، وأهلنا ف
ثم كيف لمجلس غير منتخب أن يكون مرجعية لمجلس منتخب؟!، وكيف يكون لمجلس تشريعي 

 لصالح الوطني ؟!. 5-1منتخب أن يلحق بمجلس وطني غير منتخب، بنسبة 
ذلك عيب ونقيصة، الوقائع والحقاق تقول: المجلس الوطني أوال، أو متزامنا مع التشريعي ثانيا، وغير 

ومناورة مخيفة، تجعله سوطا على ظهر من يخالف رئيس السلطة، رئيس منظمة التحرير. الوطني 
يمكن حل مشاكله اللوجستية بالتوافق، وباالنتخابات حيث أمكن. أو يمكن أن تكون نتائج التشريعي 

ي يريد إصالح ونسب األحزاب فيه، هي نسب أعضائهم في الوطني إذا تعذرت االنتخابات. الذ
الوضع السياسي الفلسطيني، يجدر به أن يبدأ بانتخابات المجلس الوطني. ودونه يفقد المجتمع 

 البرهان على حسن النوايا.
 5/11/2019، فلسطين أون الين

 
 العدوان على غزة واالنتخابات الثالثة! .31

 عوني صادق
، على «اإلسرائيلية»الت في الصحافة تواترت في األيام األخيرة التقديرات، وكثرت اإلشارات والتحلي

تتجه إلى شن عدوان على قطاع غزة، في وقت قريب، قد يكون « اإلسرائيلية»نحو أفاد بأن القيادة 
قبل انتهاء الوقت المتاح لزعيم كتلة )أزرق أبيض(، بيني جانتس لتشكيل الحكومة. وتأتي هذه 

يجريها جانتس، وبسبب الشروط التي يضعها التقديرات واإلشارات على خلفية فشل المفاوضات التي 
نتنياهو وائتالفه. وبات معروفًا أن نتنياهو أصبح يريد التوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست، إن لم 
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تقبل شروطه التي يريد بها أن يواجه المحاكمة التي تنتظره وهو رئيس الحكومة وليس وزيرًا فيها 
عندما تريد الخروج من مأزق « اإلسرائيلية»آخر للقيادات  وحسب. لكن، دائمًا، كانت الحرب خياراً 

داخلي. وبالنسبة لنتنياهو يبدو أن الحرب على غزة هي هذا الخيار إذا ما فشلت مفاوضاته مع 
ذا لم تتوفر إمكانية الذهاب إلى االنتخابات الثالثة!  جانتس، وا 

ة نهاية األسبوع الماضي، ورد على غز « اإلسرائيلية»في أعقاب الغارات التي شنتها الطائرات 
، عقدت الحكومة األمنية المصغرة اجتماعًا «الغالف»المقاومة برشقات صاروخية على مستوطنات 

لدراسة الوضع. وقبلها اجتمع نتنياهو إلى رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، للغرض نفسه. ووفقًا 
طالق نار من إسرائيل ترى أن حركة )حماس( مسؤول»، فإن «إسرائيلي»لمصدر  ة عن كل عدوان وا 

وعليه أصدر نتنياهو توصياته للجيش بالرد واالستعداد التخاذ المزيد من اإلجراءات! لكن «. غزة
، ذلك ألن )حماس( تريد التهدئة «إسرائيل تواجه معضلة مع غزة»التحليالت في الصحافة رأت أن 

بذلك وفيها من يحاول أن يحبط التهدئة! وتحافظ عليها، بينما حركة )الجهاد اإلسالمي( ليست معنية 
على )حماس( لتلجم األخيرة )الجهاد(، وهو وضع ينطوي على « إسرائيل»والمشكلة كيف تضغط 

منذ فترة تركز اتهاماتها على « إسرائيل»إمكانية التصعيد وتدهور األوضاع، كما قال! يذكر أن 
 وبين )حماس(! )الجهاد اإلسالمي( في إطار لعبة مكشوفة لإليقاع بينها

تحقيقًا ألهدافه، أجبر جانتس ليلعب اللعبة نفسها، وهو « لعبة األمن»وألن نتنياهو يحاول أن يلعب 
رجل األمن األجدر بالمهمة، فرأيناه يدعو إلى توجيه ضربات شديدة إلى غزة، بل ودعا للعودة إلى 

حكومة برئاستي لن »ًا أن سياسة االغتياالت السياسية، معرجًا على موضوع االنتخابات، ومدعي
تتحمل تهديدًا لسكان الجنوب، ولن تقبل أي مّسٍ بسيادتها. وسنعيد الردع بأي ثمن، حتى لو 

ومن جانبه، دعا المرشح الثاني في قائمة )أبيض «! اضطررنا إلى قتل من يقودون إلى التصعيد
لى تغيير مفهوم األمن لدى الجيش إزاءه، وكذلك « اإلسرائيلي» أزرق(، يائير لبيد، إلى التصعيد، وا 

نتنياهو « تهاون »دعا للعودة إلى سياسة االغتياالت، وقال معرجًا بدوره على االنتخابات وغامزًا من 
«! إسرائيل، في هذه األيام، بحاجة إلى قيادة أمنية قوية وحازمة برئاسة بيني جانتس»وضعفه: إن 

سياسة »ن، سياسة نتنياهو تجاه غزة ووصفها بأنها ، أفيجدور ليبرما«إسرائيل بيتنا»كذلك انتقد زعيم 
جانتس وليبرمان، قال عضو الحكومة « مزايدات»في الوقت نفسه، وفيما يشبه الرد على «! الخنوع

ن   ستختار توقيته.« إسرائيل»األمنية المصغرة يؤاف جالنت: إن عدوانًا جديدًا على القطاع قادم، وا 
العدوان على غزة، وبين الذهاب إلى االنتخابات الثالثة، هناك هكذا، بين لغة التهديد والتصعيد ب

موعدان: األيام الباقية لتوجيه االتهامات رسميًا بالفساد لنتنياهو، والتي قيل إن المستشار القضائي 
سيقدم الئحة بها قبل نهاية الشهر الجاري، وبين األيام الباقية لبيني جانتس لتشكيل الحكومة، وليس 
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لى أنه سينجح في تشكيلها، يجري السباق! وفي الوقت الذي ال يبدو أن قيادة الجيش من إشارة إ
متحمسة للذهاب إلى عملية عسكرية واسعة في غزة وترى األولوية للجبهة الشمالية، ترفض أغلبية 

الذهاب إلى انتخابات ثالثة، إلى درجة أن نصف أنصار )الليكود( يقبلون « اإلسرائيلي»الجمهور 
برئاسة جانتس إن كانت هي البديل الوحيد لالنتخابات! وتظل مصلحة نتنياهو ومصيره أمام  بحكومة

 القضاء هما ما يحركانه! والسؤال: أيهما سيفوز في السباق... هذا ما ستظهره األيام القليلة الباقية !!
 7/11/2019، الخليج، الشارقة

 
 سديروت محبطة: نريد حاًل لصواريخ غزة، ال ماالً  .32

 ي غوالنغاد
أصحاب المصانع والمقاهي ومحالت االستضافة في سديروت وفي غالف غزة حقًا ال يبحثون عن 

 الشفقة، وال يريدون معاملة خاصة، بسبب الوضع األمني المتفجر في الغالف.
يجاد حل  قبيل المداوالت في لجنة المالية في الكنيست، والتي تعقد لترتيب مساعدات للمطاعم وا 

 غالف غزة، يشعر أصحاب المصانع بأنهم ال يريدون أن يتعاملوا معهم كالمساكين. ألصحابها في
"نشأ انطباع وكأننا، نحن أصحاب المطاعم والمقاهي ودور االستضافة مساكين ونحتاج إلى شفقة 
الدولة. حقا ال"، يقول أحدهم، طلب عدم ذكر اسمه. "نحن نعيش في منطقة حرب، نهاجم صباح 

ورزقنا، وأساسا صحتنا، في وضع غير جيد. وعليه، يجدر بالدولة أن تعمل واحدا  مساء بالصواريخ،
من اثنين: إما أن تحل الوضع، بالمعنى السياسي والعسكري، أو تعوض كل األعمال التجارية 

 المنهارة بسبب نار الصواريخ".
مصانع قبل نحو أسبوعين أجرت لجنة المالية نقاشا عاصفا في مسألة التعويض ألصحاب ال

والمقاهي ودور االستضافة في سديروت وغالف غزة. وعرض األخيرون على اللجنة معطيات تشير 
 إلى انهيار اقتصادي، بغياب تعويض على فترات التصعيد التي كانت في المنطقة.

أحد أصحاب قاعات األفراح ادعى أنه خسر مئات آالف الشواكل بسبب إلغاء العديد من المناسبات 
 إلى منطقة أخرى.التي نقلت 

"يتحدث الكل، ويتظاهر الكل، أما عمليًا فال يحصل شيء، وعيونك ترى كيف هو مطعمي فارغ"، 
عامًا( صاحب مقهى "توفال"، في سديروت. "يوم الجمعة الماضي كان  42)يقول الراز عيزران 

وعلى إطالق لصلية من الصواريخ على سديروت. في منتهى السبت فتحت، وجاء العمال للعمل 
مدى ساعات بقي المقهى فارغا باستثناء شخص واحد. هذا ضرر اقتصادي جسيم ومتواصل. أنا ال 
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ألوم السكان. حقا، فإنهم يخافون الخروج من البيوت، بسبب األطفال أيضا. ليس فقط "الصافرة" 
 تخيفهم، بل اعتراض القبة الحديدية أيضا".

سنة، يروي عن  20ورما حزان"، منذ أكثر من سنة( صاحب مطعم "شا 56يهودا حزان هو اآلخر )
المصاعب. "من الصعب إدارة مطعم في مثل هذا الوضع. سكان سديروت يحبون الخروج، وتناول 

 الطعام في الخارج. ولكنهم يخافون، وعن حق".
ّجل عندنا  46يائير الباز أيضا ) سنة(، صاحب محل للبيتزا في المدينة، يعاني من الوضع. "س 

في المئة في دورة البيع. حتى لو أقرت اللجنة مساعدة مالية، فغدا سيكون  50أكثر من انخفاض ب
لى األبد".  إطالق آخر للنار. نحن ال نريد المال، نريد حاًل دائمًا. حال مرة واحدة وا 

 "إسرائيل اليوم"
 6/11/2019، األيام، رام هللا

 
 نستضيفكم جميعاً  اإلمارات لـإلسرائيليين: يسرنا أن”.. إكسبو“بدءًا من  .33

 ينيف خليلي
كان هذا حتى اآلن هدفًا منشودًا يبعث على الفضول، وغير قابل للتحقق بالنسبة إلى معظمنا. ولكن 
حلم آالف اإلسرائيليين كفيل بأن يتحقق هذه السنة، إذ إن اتحاد اإلمارات، الدولة العربية األكثر 

بأنه ” يديعوت أحرونوت“سياح اإلسرائيليين. فقد علمت حداثة وتقدمًا في العالم، ستفتح أبوابها أمام ال
، ستفتح أبواب الدولة العربية 2020العالمي في دبي، في تشرين األول ” إكسبو“مع افتتاح معرض 

 أمام السياح الذين يحملون جواز سفر إسرائيليًا.
شارك في هذا ، وت”أولمبيادا الحداثة“العالمي مرة كل خمس سنوات، ويعّد ” إكسبو“يجرى معرض 

المعرض معظم دول العالم، وكل دولة تقيم لها زاوية كبيرة تعرض فيها التحديثات واالختراعات 
 والمبادرات في مجاالت مختلفة، بهدف تشجيع تبادل الثقافة والحداثة.

في تشرين األول المقبل سيفتتح المعرض في دبي، درة تاج اتحاد اإلمارات. مدينة دبي، عاصمة 
، واحدة من سبع إمارات تتشكل منها الدولة، تعتبر إحدى المدن األغنى األكثر تقدمًا إمارة دبي

 واألكثر إثارة في العالم. كما أنها المدينة العربية األكثر حداثة.
ستقام في المعارض زاوية إسرائيلية، تعرض فيها إسرائيل تحديثاتها وحلولها في مجاالت رائدة، قائمة 

ن الزوار لهذا المعرض الذي يستمر لستة أشهر، بمن فيهم السياح من كل وجديدة. سيجتذب ماليي
 أرجاء العالم.
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، بأن سلطات اإلمارات تعتزم السماح ”يديعوت أحرونوت“أمس، لــ ” إكسبو“وأكدت مصادر في إدارة 
منذ زمن تجري ”: “إكسبو“للسياح اإلسرائيليين بزيارة الدولة والمعرض. وقال مصدر في إدارة 

سرائيل لفتح بوابات الدولة أمام السياح ممن اتصا الت على أعلى المستويات في اتحاد اإلمارات وا 
” إكسبو“تجري هذه المباحثات انطالقًا من التفكير لجعل “يحملون جوازات سفر إسرائيلية. وأضاف: 

مبالغ المعرض الدولي األكبر واأللمع. وتتعاطى اإلمارات مع المعرض كمشروع قومي، وتستثمر فيه 
 ”.مالية طائلة وتفكيرًا كبيرًا. يريدون أن يستقبلوا اإلسرائيليين الذين سيأتون المعرض

معرض إكسبو كفيل بأن يكون “وأكد مصدر آخر بأن اتصاالت تجري بين الدولتين، وأضاف بأن 
 مشروعًا تجريبيًا يسمح للسياح اإلسرائيليين بزيارة الدولة. وبعد المعرض أيضًا ستبقي سلطات

 ”.اإلمارات بواباب الدولة مفتوحة أمام السياح اإلسرائيليين
يمكن “أكد أمس محمد حتر، نائب رئيس إدارة السياحة في إمارة رأس الخيمة. ”.. أهاًل وسهال“

للزيارة حتى بعد المعرض. حتى اآلن  -إن شاء هللا-لإلسرائيليين أن يزوروا إكسبو، وأعتقد أن يأتوا 
 ”.مئات من اإلسرائيليين بالتنقيط، وسيسرنا أن نستضيفكم جميعاً يدخل إلى الدولة بضع 

ليس إلسرائيل واتحاد اإلمارات عالقات دبلوماسية رسمية، ولكن بين الدولتين ارتباطات اقتصادية، 
ويسمح لإلسرائيليين بالدخول إلى الدولة بجوازات سفر أجنبية، أو بجواز سفر إسرائيلي.. بعد تلقيه 

فتحت إسرائيل ممثلية في عاصمة اإلمارات أبوظبي.  2015صة. في تشرين الثاني تأشيرة دخول خا
 ”.وكالة في مجال الحداثة“ولكن اإلماراتيين حاولوا التغطية على الخطوة وادعوا بأن هذه 

، اعترفت السلطات في إطارها وبشكل رسمي بوجود ”سنة التسامح“هذه السنة أعلنت اإلمارات عن 
بي تتشكل من بضع مئات من مواطني دول أجنبية يعملون ويسكنون في جالية يهودية في د

 في أبوظبي، وسيكون فيه كنيس يهودي.” مركز أديان إبراهيم“اإلمارات. كما أعلن عن إقامة 
بأن السلطات ستفتح أبواب الدولة ” يديعوت أحرونوت“وأكد مصدر أمريكي مقرب من اإلمارات لـ 

يون يريدون السياح اإلسرائيليين، والمستثمرين اإلسرائيليين. وعليه، فسيتم أمام اإلسرائيليين. فاإلمارات
تسهيل إجراءات الدخول إلى الدولة والسماح لحاملي جوازات السفر اإلسرائيلية زيارتها، دون ترتيبات 

 خاصة.
رة بالمواقع إن السياح اإلسرائيليين الذين سيزورون دبي ال بد سيحبونها، فالمدينة الحديثة والالمعة وفي

السياحية الكثيرة، والمطاعم الفاخرة، والتجمعات التجارية التي تعرض المنتجات الغربية الفاخرة، 
 والفنادق المدللة والجذابة لكل العائلة.

 6/11/2019يديعوت 
 7/11/2019، القدس العربي، لندن
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