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 المخطط لإلعالن بشأن المستوطناتهو  "إسرائيل"السفير األميركي في عبرية: ال 13القناة  .1
": ذكبر تقبريبر إسبرائيلي، مسء  أمس، أن الحكومة اإلسبرائيلية، أكدت إلدابرة 48"عبرب  -تل أعيب 

األميبركي، دونءلد تبرامب، أن اإلعالن عن الوضع القءنوني الجديد للمستوطنءت في الضفة  البرئيس
الغبرعية المحتلة، لن يؤدي إلى جولة جديدة من التصايد الاسكبري في قطءع غزة، ولن يؤدي إلى 

 "إشاءل األوضءع األمنية" في الضفة المحتلة.
أن السفيبر األميبركي لدى إسبرائيل، ديفيد فبريدمءن،  اإلسبرائيلية، 13وأوضح التقبريبر الذي أوبردته القنءة 

، هو من معءدبر إلى هذه الخطوة، وذلك 1967المتحمس للعنء  االستيطءني في األبراضي المحتلة الاءم 
في فتبرة وزيبر الخءبرجية األميبركي السءعق، بريكس تيلبرسون، الذي عءبرض تغييبر السيءسءت األميبركية 

 عهذا الشأن.
ن فبريدمءن عبرض الفكبرة على وزابرة الخءبرجية األميبركية، فوبر تولي مءيك عومعيو ولفت التقبريبر إلى أ

المنصب، وحصل على "ضو  أخضبر". ونقلت القنءة عن مسؤولين في إدابرة تبرامب أن "النقءشءت في 
 وزابرة الخءبرجية األميبركية حول الوضع القءنوني للمستوطنءت، استمبرت عءمء كءمال".

شكيل لجنة عقيءدة السفيبر فبريدمءن وخمسة محءمين من القسم القضءئي وكشف التقبريبر عن أنه تم ت
التءعع لوزابرة الخءبرجية األميبركية عبرئءسة المستشءبرة القضءئية جنيفبر نيوستيد، التي تشغل حءليء منصب 

 المستشءبرة القءنونية لشبركة "فيسعوك".
واليءت المتحدة األميبركية، وذكبر أن اللجنة أجبرت مشءوبرات متواصلة مع السفيبر اإلسبرائيلي لدى ال

برون دبرمبر، والمستشءبر القضءئي لوزابرة الخءبرجية اإلسبرائيلية، طءل عكبر، ومع كعءبر المسؤولين في 
 وزابرة القضء  اإلسبرائيلية ومكتب برئيس الحكومة.

ووفقء للتقبريبر، فإن صيءغة السيءسة األميبركية الجديدة فيمء يتالق عءلمستوطنءت، تمت عواسطة وزابرة 
جية، عدعم كءمل من العيت األعيض، وأن البرئيس تبرامب أعطى لعومعيو حبرية التصبرف عهذا الخءبر 

 الشأن.



 
 
 
 

 

 5 ص             5090 د:العد             11/20/2019ربعا  أل ا التاريخ: 

                                    

صفحة تاعبر عن الموقف األميبركي الجديد  40وقعل نحو الشهبر، قدمت اللجنة لعومعيو وثيقة من 
وم عخصوص المستوطنءت والعنء  االستيطءني في الضفة الغبرعية المحتلة، قبربر عومعيو اإلعالن عنه ي

الثالثء  المءضي، ولكن اندالع جولة جديدة من التصايد الاسكبري في قطءع غزة، دفاته إلى تأجيل 
 الخطوة حتى تتم استاءدة الهدو .

وعحسب التقبريبر، توجه مسؤولون في وزابرة الخءبرجية األميبركية، األسعوع المءضي، لمكتب برئيس 
ن سيؤدي إلى تجدد جولة التصايد في غزة، أو الحكومة، عنيءمين نتنيءهو، وتحققوا إذا مء كءن اإلعال

سيؤثبر على "الوضع األمني" في الضفة المحتلة، وعاد التأكيدات اإلسبرائيلية عأن ذلك ليس ممكنء، 
قبربرت الخءبرجية األميبركية اإلعالن عن قبرابرهء عأنهء لم تاد تاتعبر المستوطنءت اإلسبرائيلية في 

 ".األبراضي المحتلة "مخءلفة للقءنون الدولي
وكءن فبريدمءن، اطلع صعءح اإلثنين، برئيس قءئمة "كءحول الفءن" والمكلف تشكيل الحكومة، عيني 

اإلسبرائيلية، مسء  أمس،  13جء  ذلك حسعمء كشفت القنءة  غءنتس، على نص اإلعالن األميبركي.
نقال عن مصدبرين مطلاين. وادعى المصدبران أن الهدف من إطالع غءنتس المعكبر على تغييبر 

قف البرسمي األميبركي حول المستوطنءت، "هو التأكيد على أن الخطوة األميبركية ال تشكل تدخال المو 
 مع الامليءت السيءسية الداخلية إلسبرائيل، وأنهء لن تؤثبر سلعء على محءوالت غءنتس لتشكيل حكومة".

نتس، خالل وشددت المصءدبر على أنه خالل المكءلمة الهءتفية التي أجبريت عين الطبرفين، لم ياعبر غء
 حديثه مع السفيبر فبريدمءن، عن اعتبراضه على هذه الخطوة، ولم يطلب حتى تأجيلهء.

عن مسؤول أميبركي مطلع على فحوى المكءلمة عين غءنتس وفبريدمءن، قوله، إنه "لو  13ونقلت القنءة 
 سءعة، لم نكن سنقدم على هذا 24أخعبرنء غءنتس أنه يستاد لإلعالن عن تشكيل حكومة في غضون 

 اإلعالن، ونامل على تأجيلهء".
اإلسبرائيلية، مسء  أمس، نقال عن مصدبرين مطلاين. وادعى  13جء  ذلك حسعمء كشفت القنءة 

المصدبران أن الهدف من إطالع غءنتس المعكبر على تغييبر الموقف البرسمي األميبركي حول 
مليءت السيءسية الداخلية المستوطنءت، "هو التأكيد على أن الخطوة األميبركية ال تشكل تدخال مع الا

 إلسبرائيل، وأنهء لن تؤثبر سلعء على محءوالت غءنتس لتشكيل حكومة".
وشددت المصءدبر على أنه خالل المكءلمة الهءتفية التي أجبريت عين الطبرفين، لم ياعبر غءنتس، خالل 

 حديثه مع السفيبر فبريدمءن، عن اعتبراضه على هذه الخطوة، ولم يطلب حتى تأجيلهء.
 عن مسؤول أميبركي مطلع على فحوى المكءلمة عين غءنتس وفبريدمءن، قوله، إنه "لو  13لقنءة ونقلت ا
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سءعة، لم نكن سنقدم على هذا  24أخعبرنء غءنتس أنه يستاد لإلعالن عن تشكيل حكومة في غضون 
 اإلعالن، ونامل على تأجيلهء".

 20/11/2019، األيام، رام هللا

 

 تخاذ إجرا ات لمواجهة القرارات األميركيةالسلطة تعقد اجتماعات طارئة ال  .2
محمود ععءس، عدأت، اليوم الثالثء ، سلسلة اجتمءعءت  برئيس السلطة الفلسطينيةعحضوبر : برام هللا

طءبرئة، التخءذ اإلجبرا ات واآلليءت الواجب اتعءعهء لمواجهة القبرابرات األميبركية الخطيبرة ضد القضية 
 ءبرجية عومعيو عخصوص المستوطنءت.الفلسطينية، وآخبرهء تصبريحءت وزيبر الخ

وأكدت القيءدة، أنه سيتم التحبرك على المستوى الداخلي، وسيتم عقد اجتمءعءت للجنة التنفيذية 
لمنظمة التحبريبر الفلسطينية، واللجنة المبركزية لحبركة فتح، وفصءئل الامل الوطني والتنظيمءت 

يءت الضبروبرية لتحصين الجعهة الداخلية الشاعية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دبراسة التوص
وتازيز المقءومة الشاعية في مواجهة محءوالت تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم عهء اإلدابرة 

 األميبركية.
وشددت على أنه سيتم كذلك التحبرك على المستويين الابرعي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس األمن 

ة، والجءماة الابرعية ومنظمة التاءون اإلسالمي، التخءذ القبرابرات الدولي والجماية الاءمة لألمم المتحد
المصيبرية الهءدفة لحمءية حقوق الشاب الفلسطيني المشبروعة حسب القءنون والشبرعية الدولية، 

 .اإلنسءنوالمؤسسءت الدولية الخءصة عتطعيق القءنون الدولي وحمءية حقوق 
عية والدولية كءفة، والمنظمءت الدولية، عمء في ذلك وأشءبرت إلى أنه سيتم التواصل مع األحزاب الابر 

برسءل  تحبريك الملفءت لدى المحكمة الجنءئية الدولية، إضءفة إلى التواصل مع دول الاءلم كءفة، وا 
برسءئل هءمة تتالق عضبروبرة اتخءذ مواقف قوية وواضحة عشأن القبرابرات األميبركية من القدس 

قضية الفلسطينية، التخءذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني واالستيطءن وعءقي القضءيء المتالقة عءل
 والسلم الدوليين. األمنوالقءنون والشبرعية الدولية وحفظ 

الخءص عإدانة االستيطءن واعتعءبره  2334القيءدة، أهمية وضع آليءت لتنفيذ القبرابر األممي برقم  وأكدت
للمنظمءت الدولي الهءمة، والتي غيبر شبرعي وفق القءنون الدولي، إضءفة إلى استكمءل االنضمءم 

 وقبربرت عقء  االجتمءعءت في حءلة اناقءد دائم لمتءعاة تنفيذ قبرابراتهء. تشكل تحديًء هءمًء.
 19/11/2019، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 من المستوطنات األميركيفلسطين تطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية لبحث الموقف  .3
طلعت السلطة الفلسطينية الثالثء  عقد اجتمءع وزابري طءبرئ  :)أ ف ب(-"القدس" دوت كوم -القءهبرة

لجءماة الدول الابرعية عاد إعالن الواليءت المتحدة أنهء لم تاد تاتعبر المستوطنءت اإلسبرائيلية في 
 الضفة الغبرعية المحتلة مخءلفة للقءنون الدولي.
ول الابرعية في القءهبرة ان الموقف األميبركي الجديد وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جءماة الد

 "مخءلف للقءنون الدولي"، وفقء لعيءن.
 وقد يتم عقد هذا االجتمءع مطلع األسعوع المقعل عحسب مصدبر دعلومءسي.

االجتمءع هدفه "عحث الموقف األميبركي األخيبر الذي ععبر عنه وزيبر الخءبرجية عأن  أنوأفءد العيءن 
االستيطءن اإلسبرائيلي في الضفة الغبرعية مخءلفًء للقءنون الدولي، والذي يأتي  عالده لم تاد تاتعبر

ضمن سلسلة من المواقف والقبرابرات األحءدية المخءلفة للقءنون الدولي وقبرابرات الشبرعية الدولية ذات 
 الصلة عءلقضية".

 19/11/2019، القدس، القدس
 

 المالكي يدعو اليونان إلى االعتراف بفلسطين .4
دعء وزيبر الخءبرجية الفلسطيني بريءض المءلكي الحكومة اليونءنية إلى االعتبراف عءلدولة : وكءالت

وعءصمتهء القدس الشبرقية. جء  ذلك خالل استقعءله األمين الاءم  1967الفلسطينية على حدود عءم 
 ثء .لوزابرة الخءبرجية اليونءنية ثيميستوكليس ديميبرس في مقبر الوزابرة عمدينة برام هللا، أمس الثال

، انتهءك صءبرخ «أن المستوطنءت ال تتاءبرض مع القءنون الدولي»وأكد المءلكي أن اإلعالن األمبريكي 
أنه عدوان أمبريكي على شاعنء وحقوقه، وانقالب على الشبرعية الدولية »للقءنون الدولي، ماتعبرًا 

 «.وقبرابراتهء وعلى القءنون الدولي
 20/11/2019الخليج، الشارقة، 

 
 ف الجنود اإلسرائيليين األسرى في غزة شهد تحركات سابقة: ملالعاروري .5

كشف صءلح الاءبروبري، نءئب برئيس المكتب السيءسي لحبركة "حمءس"، الثالثء ، : غزة/ محمد مءجد
أن ملف الجنود اإلسبرائيليين األسبرى في غزة شهد تحبركءت، في أوقءت سءعقة، لكن دون أن يكون 

جء  ذلك خالل لقء  متلفز عثته قنءة  إلعبرام صفقة تعءدل.هنءك جدية لدى الحكومة اإلسبرائيلية 
 األقصى الفضءئية )تءعاة لحبركة حمءس(.
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وقءل الاءبروبري: "حدث أكثبر من مبرة تحبركءت في موضوع األسبرى لكن لم نلمس جدية عند الحكومة 
 ".اإلسبرائيلية إلنجءز صفقة تعءدل واستاءدة جنودهم وأسبراهم الموجودين لدى المقءومة في غزة

)صفقة شءليط(،  وأضءف:" موقفنء واضح يجب إصالح الخلل الذي ألحقته إسبرائيل عءلصفقة السءعقة
وهو اإلفبراج عن أسبرى صفقة شءليط الذين تم اعتقءلهم في الضفة الغبرعية ثم يكون هنءك اتفءق 

دل وتءعع:" جءهزون إلنجءز صفقة تعء لمفءوضءت حقيقة دون ذلك ال جدوى وال مانى للمفءوضءت".
أسبرى، ولكن ال يمكن إطالق سبراح اإلسبرائيليين إال عإطالق صبراح أسبرانء الفلسطينيين، والماتقلين 

 من صفقة شءليط".
وأكدت "حمءس" في أكثبر من منءسعة، أنهء لن تكشف عن مصيبر اإلسبرائيليين مء لم تفبرج تل أعيب 

ج عنهم في صفقة تعءدل عءم عن أسبرى فلسطينيين أعءدت اعتقءلهم في السنوات المءضية عاد اإلفبرا
2011. 

وفي شأن الماتقلين عءلساودية، ععبر الاءبروبري عن أسفه لوجود ماتقلين فلسطينيين في السجون 
وأعبرب عن أمله عأن يطلق األخوة في الساودية  الساودية، معينًء "أنهم لم يسيؤوا إليهء عءلقول والفال".

لسماتهم ونظبرة النءس إليهم، وال يتقعل  يسي تقءلهم "سبراح الماتقلين الفلسطينيين، مشيبرًا إلى أن اع
 أحد هذه الخطوة".

وعلى صايد عالقءت الحبركة، أكد الاءبروبري "أنهء مستادة ومنفتحة لعنء  عالقة مع كل مكونءت األمة 
 الابرعية واإلسالمية".

 20/11/2019، لألنبا  األناضولوكالة 
 

 برد فوريالبطش: خرق التهدئة من قبل االحتالل سيقابل  .6
أكد عضو المكتب السيءسي لحبركة الجهءد اإلسالمي خءلد العطش، أن م: فضءئية القدس اليو  –غزة 

سبرايء القدس الذبراع الاسكبري للحبركة لديه تاليمءت واضحة للبرد في اللحظة األولى ألي اعتدا  أو 
 اختبراق إسبرائيلي لوقف إطالق النءبر.
اليوم الثالثء ، أن يبرتكب نتنيءهو حمءقة جديدة ضد  مسء  تلفزيونيوتوقع القيءدي العطش خالل حوابر 

المقءومة وأعنء  شاعنء في قطءع غزة خءصة مع وجود شكوك حقيقية عءنتهء  مشوابره السيءسي في دولة 
وأضءف أن المابركة عين المقءومة وجيش االحتالل ستشتال في أي لحظة، وقد يقدم  االحتالل.

، و" نحن ال نبركن ألي اتفءق وتفءهمءت تتم مع االحتالل حتى لو نتنيءهو على عملية اغتيءل جعءنة
 كءنت عبرعءية أممية".
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ذا ُدعيت إلى وقف إطالق النءبر نحن  وأشءبر إلى أن حبركة الجهءد اإلسالمي أيديهء على الزنءد وا 
مستادون عشبروط، نحءول من خاللهء تثعيت ماءدلة البردع وعدم كسبر الماءدلة وعدم كسبر قواعد 

 ك عتحويل غزة إلى سءحة تدبريب فهذا األمبر ممنوع ولن نسمح عه.االشتعء
اإلسبرائيلي عاد مء أحدثه من دمءبر كعيبر  اإلعالموالذي أصعح حديث  120وفيمء يتالق عصءبروخ عبراق 

قبرب مزبرعة قءل: "هذه برسءلة إلى االحتالل أن سبرايء القدس تمتلك الكثيبر من القدبرات الكعيبرة التي 
ءلة نطمئن فيهء أعنء  شاعنء وحلفءئنء وحمءة كنيسة القيءمة وكل فلسطيني وعبرعي توجاه، كمء أنهء برس

سالمي عأن في قطءع غزة برجءل اسمهم سبرايء القدس وأخبرين اسمهم كتءئب القسءم وكتءئب األقصى  وا 
 وألوية النءصبر وكتءئب أعو علي مصطفى ..".

يغلق برًدا على عملية اغتيءل القءئد  ولفت القيءدي العطش، إلى أن الحسءب مع االحتالل مفتوح ولم
الكعيبر عهء  أعو الاطء وجبريمة السوابركة وكءفة دمء  أعنء  شاعنء الفلسطيني، مشيبًرا إلى أن جولة 

ولكن  إنهء انتهتصيحة الفجبر األخيبرة كءنت جولة من الجوالت التي خءضتهء سبرايء القدس ونقول 
 يغلق.المابركة لم تنتهي والحسءب مفتوح مع الادو ولن 

وعن شبروط وقف إطالق النءبر قءل القيءدي العطش: "شبروطنء كءنت وقف إطالق النءبر على مسيبرات 
 الاودة ووقف اغتيءل قءدة المقءومة وتنفيذ إجبرا ات كسبر الحصءبر".

 19/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بعد تصريحات بومبيو.. حماس تدعو لحراك شامل من أجل حماية األرض .7
طءلعت حبركة حمءس فصءئل شاعنء وقواه الحية للعد  عحبراك وطني شءمل من أجل حمءية : القدس

األبرض الفلسطينية، ودعت السلطة لوقف التاويل على مء يسمى عـ"مسءبر التسوية" الاعثي، الذي لم 
 ع.ياد له وجود سوى في قءموسهء، في حين دفنه االحتالل واإلدابرة األمبريكية عسيءسة األمبر الواق

 عشأنوقءلت حمءس، في عيءن لهء تاقيعء على تصبريحءت وزيبر الخءبرجية األمبريكية مءيكل عومعيو 
شبرعنة المستوطنءت اإلسبرائيلية في فلسطين: إن اإلدابرة األمبريكية تواصل عدوانهء السءفبر على حقوق 

في سيءق  شاعنء الفلسطيني في أبرضه ومقدسءته، ويأتي إعالن وزيبر الخءبرجية األمبريكي "عومعيو"
انتهجته اإلدابرة األمبريكية في حسم الصبراع وفق البرؤية التي يبرغب عهء االحتالل الصهيوني، والتي 
عدأت من االعتبراف عءلقدس عءصمة موحدة للكيءن، وصوال لمء أعلنته حول شبرعية المستوطنءت في 

 الضفة".
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مجلس األمن التي أعلنت عن  وعدت أن "اإلدابرة األمبريكية تدوس اليوم على القءنون الدولي وقبرابرات
أبراض عبرعية محتلة، وهو مء يؤكد على أن تمبرد الكيءن الصهيوني  1967األبراضي المحتلة الاءم 

 على القءنون وانتهءكه لحقوق شاعنء وبرفضه تطعيق القبرابرات الدولية يتم عبرعءية ومعءبركة أمبريكية".
نء الفلسطيني متحفز للدفءع عن وأكدت أن "حقءئق الصبراع لن تحسم على األبرض عءلوعود، وشاع

عءم، وشاعنء  100أبرضه ومقدسءته، فوعد "من ال يملك لمن ال يستحق" مضى عليه أكثبر من 
الفلسطيني العطل يواصل جهءده ومقءومته من أجل برد الادوان واستاءدة حقوقه كءملة، وسيواصل 

 الطبريق حتى التحبريبر الكءمل".
ظمة التاءون اإلسالمي الجتمءع عءجل للبرد على القبرابرات ودعت الحبركة جءماة الدول الابرعية ومن

برسءل برسءئل  األمبريكية عإجبرا ات عملية تاتبرف عفلسطين كل فلسطين أبرض عبرعية إسالمية، وا 
 للهيئءت والمنظمءت الاءلمية الدولية عتلك القبرابرات.

 19/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قةهنية للصحفي عمارنة: لن يقتلوا الحقي .8
هءتف برئيس المكتب السيءسي لحبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" إسمءعيل هنية، الصحفي ماءذ 
عمءبرنة، لالطمئنءن على صحته عادمء فقد عينه اليسبرى عبرصءصة إسبرائيلية خالل تغطيته للمواجهءت 

 الجماة المءضية في الخليل جنوعي الضفة المحتلة.
قيقة، وستعقى أنت وزمالؤك الصحفيون توصلوا البرسءلة وقءل هنية خالل اتصءله، لن يقتلوا الح

وتدافاوا عن الحق الوطني، ماعبًرا عن تضءمنه ووقوفه إلى جءنعه عكل األدوات المتءحة سيءسًيء 
نسءنًيء.  وا عالمًيء وقءنونًيء وا 

 واستنكبر جبريمة استهداف عمءبرنة ومحءولة التغطية على جبرائم االحتالل ومنع وصول الحقيقة، منوًهء
عأن هذه الجبريمة فشلت في هدفهء عءلتغطية على الحقيقة، عل أظهبرتهء جلية، وكشفت عشءعة هذا 
برهءعه عكل وضوح، وأكدت أن برصءص المحتل ال يفبرق عين أعنء  الشاب، عل يتامد  الادو وا 

 استهداف اإلعالميين وبرجءل الصحءفة.
نء ماك، وشاعنء في كل مكءن يستشابر وأضءف هنية أنه عبرغم ُعاد المسءفة والجسد فإن قلوعنء وأبرواح

 عظمة الصحفي الفلسطيني وبرسءلته السءمية، متمنيء للصحفي عمءبرنة السالمة.

 18/11/2019، موقع حركة حماس
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 نتنياهو يجري اتصاال بترامب ويشكره بشأن قرار إدارته حول المستوطنات .9

برائيلي المنتهية واليته عنيءمين أجبرى برئيس الوزبرا  اإلس -)د ب أ( -"القدس" دوت كوم -برام هللا
نتنيءهو اتصءال هءتفيء عءلبرئيس األمبريكي دونءلد تبرامب لشكبره على مء وصفه "عتصحيح الظلم 

 التءبريخي" عشأن المستوطنءت.

 وكتب نتنيءهو، يوم الثالثء  على حسءعه في موقع فيسعوك، أنه تحدث مع تبرامب وشكبره.
ش على أبراض ليست له ألن هذا هو وطننء منذ أكثبر من وادعى نتنيءهو، "الشاب اليهودي ال ياي

 ثالثة آالف عءم"، واعتعبر أن القبرابر األمبريكي "ال يمنع المفءوضءت مع الفلسطينيين.
 19/11/2019القدس، القدس، 

 
 كنيست: نتنياهو يدعم مشروع قانون بفرض السيادة على "غور األردن"عضو  .10

عءلكنيست )العبرلمءن( اإلسبرائيلي إن برئيس الوزبرا   قءلت عضوة: القدس/ سايد عموبري/ األنءضول
المنتهية واليته عنيءمين نتنيءهو يدعم مشبروع قءنون يقضي عفبرض السيءدة اإلسبرائيلية على "غوبر 

 األبردن".
وذكبرت صحيفة "تءيمز أوف إسبرائيل"، الثالثء ، أن نتنيءهو، ععبر عن دعمه لمشبروع القءنون الذي 

 برائيلية، لتشمل وادي األبردن )غوبر األبردن(.يقضي عتوسيع السيءدة اإلس
وقءلت الصحيفة، ععبر موقاهء اإللكتبروني، إن "وادي األبردن يشكل تقبريًعء برعع مسءحة الضفة الغبرعية 

 الكلية".
ونقلت الصحيفة عن النءئعة شءبرين هءسكل، من حزب "الليكود" شءبرين هءسكل، قولهء، في تغبريدة 

 ءهو "أصعح يدعم اقتبراحهء، وذلك في ظل اإلعالن األمبريكي أمس".على "تويتبر"، الثالثء ، إن نتني
وأشءبرت هءسكل، في تغبريدتهء، إلى أنهء تقدمت الثالثء ، عطلب إلجبرا  تصويت على القءنون عءلفال 

 األسعوع المقعل، عدعم من برئيس الوزبرا .
 19/11/2019 ،لألنبا وكالة االناضول 

 
 سالمعضو كنيست: المستوطنات عقبة أمام ال .11

قءلت تمءبرا زاندعبرغ عضو الكنيست اإلسبرائيلي، وزعيمة  -تبرجمة خءصة -"القدس" دوت كوم -برام هلل
حزب ميبرتس سءعًقء، اليوم الثالثء ، إن المستوطنءت تشكل عقعة حقيقية أمءم السالم مع الفلسطينيين 

 وكذلك الدول الابرعية.



 
 
 
 

 

 12 ص             5090 د:العد             11/20/2019ربعا  أل ا التاريخ: 

                                    

ًعء على إعالن وزيبر الخءبرجية األميبركية مءيك جء ت أقوال زاندعبرغ في حديث إلذاعة كءن الاعبرية تاقي
 عومعيو عأن المستوطنءت ال تتاءبرض مع القءنون الدولي.

وقءلت "هذا الصبراع يكلفنء ثمًنء عءهًظء، وقد حءن الوقت للامل من أجل إنهءئه ولألعد"، مابرعًة عن 
من أجل إحالل  أملهء في أن يتم تشكيل حكومة تامل على تغييبر االتجءه الحءلي في "إسبرائيل"

 السالم.
 19/11/2019القدس، القدس، 

 
 االحتالل ُيجري اختبار لياقة لضباط جيشه ومْن يفشل ُسيطرد .12

أصدبر قءئد الذبراع العبري الجديد في جيش االحتالل، "يوئءل ستبريك"، أوامبر  البرأي:-الداخل المحتل
ن قءدة الكتءئب واأللوية عسكبرية جديدة تقضي عامل اختعءبرات ليءقة عدنية لجميع ضعءط الجيش، م

 والفبرق.
ووفقء لموقع "والال" الاعبري، فالى مء يعدو فإن ستبريك غيبر براٍض عن مستوى الليءقة العدنية الذي 
يتمتع عه ضعءط الجيش اإلسبرائيلي في الوحدات المقءتلة، حيث أن الضعءط الذين لن ينجحوا في 

عن الخدمة، حيث سيتم توصيف الضءعط الذي تجءوز اختعءبر الليءقة العدنية الجديد سيتم إقصءؤهم 
 سيبرسب في هذا االختعءبر عأنه ضءعط غيبر مؤهل للحبرب، وسيتم طبرده من منصعه.

وأوضح "يوئءل ستبريك" أن "الليءقة العدنية التي يجب أن يتمتع عهء الضءعط المقءتل تمثل مقدبرته 
قة الجديد يحدد مدى جهوزية الضعءط الحقيقية على قيءدة القوات في المابركة، ولذلك فإن اختعءبر الليء

 للحبرب المقعلة".
 19/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 وزير الخارجية اإلسرائيلي يهدد إيران بالرد: لسنا السعودية .13

وجه االحتالل اإلسبرائيلي الثالثء ، تحذيبرا إلى إيبران عقب تابرضه لهجوم صءبروخي فجبر اليوم ن: لند
 بر عن إصءعءت أو أضبرابر.من سوبريء، لم يسف

واستخف وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي يسبرائيل كءتس عءلمملكة الابرعية الساودية، قءئال: "لسنء الساودية"، 
مؤكدا أن "الهجوم الصءبروخي هو نشءط إيبراني، للمحوبر الشياي ضد إسبرائيل"، عحسب مء أوبرده 

 " اإلسبرائيلي.i24موقع "
يءستهء؛ وهي السيءسة التي كءنت وال تزال، منع إيبران من وأضءف أن "إسبرائيل ستواصل اتعءع س

 التموضع"، الفتء إلى أن "إسبرائيل لن تخوض حبرب استنزاف، ونحن أيضء لسنء الساودية".
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وفي سيءق متصل، برجح وزيبر الهجبرة واالستياءب في الحكومة اإلسبرائيلية، يوآف غالنت، أن 
ستكون محءولة إحداث انهيءبر في األبردن، وهي دولة  "الخطوة التءلية في قءئمة األهداف اإليبرانية،

ملكية يسيطبر عليهء أحفءد الحسين عن علي، الذين تاتعبرهم إيبران جسمء غبريعء، إضءفة إلى أن لهء 
 كيلومتبر مع إسبرائيل". 400حدودا عطول 

ولفت غالنت، وهو عضو في "الكءعينت"، إلى أن "إسبرائيل يجب أن تكون قلقة أوال، من السيطبرة 
اإليبرانية، وليس من عبرنءمجهء النووي"، مشيبرا إلى أن "إيبران قبريعة على الجعهة الداخلية اإلسبرائيلية 

 1500عضع أمتءبر فقط في سوبريء ولعنءن، إال أن الجعهة الداخلية اإليبرانية، تعاد عن إسبرائيل مسءفة 
 ميل".

 19/11/2019، "21موقع "عربي 
 

 رعة محاكمته وحسم ملفاتهإيهود باراك يهاجم نتنياهو ويطالب بس .14
هءجم برئيس حكومة االحتالل األسعق إيهود عءبراك الثالثء ، برئيس الوزبرا  : أحمد صقبر -21عبرعي

الحءلي عنيءمين نتنيءهو، مطءلعء عحسم ملفءت الفسءد الموجهة إليه، وتقديمه للمحءكمة على المخءلفءت 
 الخطيبرة، وذلك من أجل تمهيد الطبريق لتشكيل حكومة جديدة.

وقءل عءبراك في مقءل نشبرته صحيفة "هآبرتس" الاعبرية"، إنه "في ظل الوضع القءنوني والسيءسي 
المجنون الذي وصلنء إليه، نحن عحءجة لحسم سبريع من قعل المستشءبر القءنوني للحكومة أفيخءي 

 مندلعليت، عشأن قضءيء الفسءد التي جبرى التحقيق مع نتنيءهو عشأنهء".
ذا الحسم حتى اآلن هو سعب برئيسي في الماضلة التي نشأت، فءلوضع وأكد عءبراك أن "غيءب ه

السبريءلي الذي فيه النيءعة الاءمة مهددة، ومن عادهء القضءة، من قعل معاوثي وأعواق نتنيءهو كجز  
 من الصبراع منفلت الاقءل للهبرب من برعب القضء ، يجب أن يتوقف"، على حد وصفه.

 19/11/2019، "21موقع "عربي 
 

 يف: حماس خرجت منتصرة من الجولة األخيرة لهذا السببمعار  .15
قءل كءتب إسبرائيلي إن "الجولة الاسكبرية من المواجهة األخيبرة في : عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي

قطءع غزة عين الجيش اإلسبرائيلي والفصءئل الفلسطينية، انتهت عءنتصءبر كعيبر لهذه الفصءئل 
 ى السيءسة اإلسبرائيلية تجءه غزة". المسلحة، مء يتطلب إجبرا  تغييبر جوهبري عل

"، أن "الجولة األخيبرة أثعتت أن 21وأضءف بران أدليست، في مقءله عصحيفة ماءبريف، تبرجمته "عبرعي
حبركة حمءس تفكبر عطبريقة استبراتيجية تءبريخية، في حين أن عنيءمين نتنيءهو برئيس الحكومة 
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ات انتخءعية تءبرة، وخشية من المحءكمءت اإلسبرائيلية والمحيطين عه ينطلقون في قبرابراتهم من اعتعءبر 
 الجنءئية تءبرة أخبرى". 

وأشءبر إلى أن "إحدى الطبرق األسبرع لمابرفة حصيلة هذه المواجهة، وتأثيبرهء المستقعلي على النقءش  
الفلسطيني اإلسبرائيلي، هي السيبر قدمء نحو كلمة الختءم في أيءم التصايد؛ ألن مء حصل حقيقة أن 

هء كءن حبركة حمءس، صحيح أن الجولة الحءلية لم تنته عاد، ولن تنتهي أصال، المنتصبر النهءئي في
 إال عإجبرا  تغييبر جوهبري على السيءسة اإلسبرائيلية المتعاة تجءه غزة". 

وأكد أن "الجولة الحءلية من التصايد الاسكبري شهدت اتخءذ حبركة حمءس خطوات استبراتيجية  
وخوض انتخءعءت واساة في الضفة الغبرعية وقطءع واضحة، هدفهء الحصول على شبرعية دولية، 

غزة، في حين أن مء قءمت عه إسبرائيل في األيءم األخيبرة في غزة هي ضبرعءت جوية ضد أحيء  
سكنية متفبرقة، وقد أشءبرت تطوبرات األيءم األخيبرة إلى أن من عءدبر الفتاءل هذه الجولة هو نتنيءهو، 

 ءن الالزمة". البراغب عءلعقء  برئيسء للحكومة عدفع األثم
 19/11/2019، "21موقع "عربي 

 
 فوق رفات المسلمين في القدس المحتلة "متحف التسامح"االحتالل يفتتح قريبا  .16

كشف في إسبرائيل عن أن جهءت صهيونية عءلمية توشك على استكمءل  وديع عواودة: –النءصبرة 
، وسط تكتم على فحواه في القدس المحتلة الذي عني فوق مقعبرة مأمن هللا” متحف التسءمح“عنء  

 ومضءمينه وعلى موعد افتتءحه حتى اآلن.
عءمء ومنات الصحءفة من  20وعاد مواجهءت شاعية وقضءئية مع سلطءت االحتالل منذ نحو 

ألف متبر مبرعع على نحو  16المكون من ” متحف التسءمح“زيءبرته، تم إنهء  المبراحل النهءئية من عنء  
 تساة دونمءت.

اإلسبرائيلي لتصويبر عمءبرة المتحف من الجو عواسطة طءئبرة ” واينت“السبرية موقع وقد دفات هذه 
صغيبرة مسّيبرة، وتظهبر الصوبر من زوايء نظبر مختلفة هيمنتهء على مشهد القدس، خءصة أنه قبريب 

 جدا من منطقة التمءس عين شطبري القدس المحتلة.
ءذي وهي تشمل خمسة طواعق اثنءن يعلغ ابرتفءع عمءبرة المتحف عشبرة أمتءبر عن مستوى الشءبرع المح

من ألواح زجءجية خضبرا  تتيح ” متحف التسءمح“منهء تحت األبرض. ويتكون القسم الجنوعي من 
للزائبرين النظبر للخءبرج وبرؤية األضبرحة في المقعبرة اإلسالمية التءبريخية. والمثيبر للسخبرية أن مبركز 

القعوبر اإلسالمية ينشط ضد الالسءمية فوق ” متحف التسءمح “اليهودي المعءدبر لعنء  ” فيزنطءل“
 وعبرف عمالحقته للنءزيين في الاءلم.
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من لوائح إسمنتية عيضء  وأمءم عءحته تم عنء  مسبرح مفتوح ” متحف التسءمح“وتتكون عقية األقسءم من 
مقاد. أمء المتحف نفسه الممتد على مسءحة ثالثة دونمءت ونصف فيقوم داخل الطعقة  1000يتسع لـ 
متبر محءط  700متبرا، وفي الطعقة األخبرى فوقه أقيم متحف لألطفءل عمسءحة  13عامق  الجوفية

 عمكءتب وغبرف للمبرشدين.
وكءن هذا المشبروع االستيطءني السءخبر قد أثءبر بردود فال واساة وسعق أن استنكبره مجلس حقوق 

 اإلنسءن التءعع لألمم المتحدة داعيء إسبرائيل لمنع إقءمته.
 20/11/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 2019منذ بداية طفال فلسطينيا  745اعتقلت  "إسرائيل"عشية "يوم الطفل العالمي"..  .17

 745وثق نءدي األسيبر الفلسطيني، الثالثء ، اعتقءل السلطءت اإلسبرائيلية ألكثبر من : أيسبر الايس
 وحتى نهءية الشهبر المءضي. 2019طفال فلسطينيء منذ عداية الاءم 

أصدبره النءدي )غيبر حكومي(، عشية يوم الطفل الاءلمي، الذي تحتفل عه األمم  جء  ذلك في تقبريبر
دولة على االتفءقية  192نوفمعبر/ تشبرين الثءني من كل عءم، ويوافق تءبريخ توقيع  20المتحدة في 

 .1989الدولية لحقوق الطفل عءم 
طفاًل فلسطينيًء تقل  745وقءل نءدي األسيبر، في تقبريبره، إن "سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي اعتقلت 

 ، وحتى نهءية أكتوعبر/تشبرين األول المءضي".2019عءمًء، منذ عداية الاءم الحءلي  18أعمءبرهم عن 
 طفل فلسطيني في سجونهء". 200وأشءبر إلى أن "السلطءت اإلسبرائيلية تواصل اعتقءل 

 19/11/2019، لألنبا  األناضولوكالة 
 

 فلسطينياا  30نازل ويعتقل م 3اقتحام لألقصى.. االحتالل يهدم  .18
ثالثة منءزل في مدينتي القدس والخليل، أمس الثالثء ، « اإلسبرائيلي»هدمت قوات االحتالل  وكءالت:

 فلسطينيًء عينهم أطفءل وأشقء  من الضفة الغبرعية والقدس المحتلتين. 30في حين اعتقل االحتالل 
بروب عمحءفظة الخليل؛ عحجة عدم وفي التفءصيل، هدمت قوات االحتالل منزلين في مخيم الا

التبرخيص. وقءل صءحب أحد المنءزل، خءلد خنء: إن قوات االحتالل اقتحمت المخيم وشبرعت عهدم 
منزله ومنزل شقيقه نعيل، الواقاين في منطقة العص على أطبراف المخيم، وتعلغ مسءحة كل واحد 

بر من عءم، وقدمنء استئنءفًء لدى قبرابر هدم المنزلين صدبر منذ أكث»متبر مبرعع. وأكد أن  200منهمء 
 «.، لكن دون جدوى«اإلسبرائيلية»المحكمة 
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وفي القدس، هدمت قوات االحتالل منزاًل في جعل المكعبر، جنوب شبرق المدينة. وقءل شهود عيءن: 
إن جبرافءت تءعاة لعلدية االحتالل في القدس برافقتهء قوات ماززة من جيش االحتالل، داهمت منطقة 

 جعل المكعبر، وهدمت منزاًل ياود للمواطن فؤاد غبروف من أبريحء. ديبر السنة في
وأكدوا أن قوات االحتالل حءصبرت المنطقة المحيطة عءلمنزل المستهدف، ومنات المواطنين من 

 التواجد في المكءن.
يذكبر أن عءئلة خاليلة في جعل المكعبر أجعبرت على هدم منزلهء ذاتيًء؛ وذلك تجنعًء لدفع تكءليف 

 الهدم.
واقتحم مستوطنون، عءحءت المسجد األقصى المعءبرك، من جهة عءب المغءبرعة عحبراسة مشددة من 

مستوطنًء عينهم وزيبر الزبراعة  47شبرطة االحتالل. وأفءدت دائبرة األوقءف اإلسالمية عءلقدس، عأن 
اقتحموا عءحءت المسجد « يهودا غليك« »الكنيست»وعضو « أبرائيل»السءعق في حكومة االحتالل 

قصى، ونفذوا جوالت استفزازية في عءحءته، قعل أن يغءدبروه من عءب السلسلة. وأضءفت: إن األ
 في منطقة عءب البرحمة عءألقصى.« تلمودية»المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًء 

 20/11/2019الخليج، الشارقة، 
 

 استئصال عين الصحافي عمارنة واإلبقا  على الرصاصة .19
: استأصل األطعء  في مستشفى هداسء عمدينة القدس، أمس، الاين "األيءم"، "وفء" -محءفظءت 

اليسبرى للصحءفي ماءذ عمءبرنة عنء  على توجه األطعء  لادم توسع النزيف، واإلعقء  على البرصءصة 
 عطلق نءبري من جنود االحتالل. إصءعتهأيءم من  5التي استقبرت داخل الاين، وذلك عاد 
، جميع الصحءفيين، وكل من وقف إلى جءنعه في فلسطين وفي وشكبر عمءبرنة عاد الاملية الجبراحية

 كل مكءن في الاءلم.
في فلسطين والخءبرج،  أجلهوقءل، انه يستمد عزيمته وقوته من وقفءت التضءمن التي نظمت من 

 متمنيء إنصءف الصحءفي الفلسطيني من ظلم االحتالل.
، وان هنءك عددا من الامليءت ستجبرى له فتبرة عالجه لم تنته عاد أناألطعء  اعلغوه  أنوأشءبر إلى 

 خالل الفتبرة القءدمة، حيث ال تزال شظءيء البرصءصة موجودة في برأسه.
وقءل طءبرق اعن عم ماءذ، إن الامليءت السءعقة التي أجبريت له منذ دخوله المشفى كءنت عغبرض 

بريعة من خاليء إيجءد طبريقة للمحءفظة على عينه، فبرصءصة االحتالل استقبرت في تجمع للشبرايين ق
 الدمءغ وهو موقع حسءس جدًا.
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وأضءف، كءن التخوف من أن يؤثبر استخبراج البرصءصة على الاين األخبرى، أو على الدمءغ عأن 
وتءعع، سيقبربر األطعء  مءذا سيفالون عءلبرصءصة هل سيخبرجونهء، أم سُيعقون عليهء  يسعب نزيفًء فيه".

 في مكءنهء.
 20/11/2019، رام هللا، األيام

 
 مستوطنة في الضفة الغربية 200الحتالل يكثف من االستيطان: ا .20

يسلط إعالن وزيبر الخءبرجية األميبركي مءيك عومعيو، مسء  اإلثنين، أن ": الابرعي الجديد" -برام هللا
عالده لم تاد تاتعبر المستوطنءت اإلسبرائيلية في األبراضي المحتلة "مخءلفة للقءنون الدولي"، الضو  

ءن في الضفة الغبرعية، إذ كثفت إسبرائيل من استيطءنهء عءلضفة، لتصعح تجءه واقع االستيط
ألف مستوطن، ويالحظ أن أكثبر من  620المستوطنءت تفوق المئتي مستوطنة يقطنهء أكثبر من 

 نصف تلك المستوطنءت هي عؤبر استيطءنية أقيمت من دون مصءدقة حكومية.
براضي المحتلة "عتسيلم" )وهو منظمة ووفق ماطيءت لمبركز المالومءت لحقوق اإلنسءن في األ

 200، أقيمت في أنحء  الضفة الغبرعية أكثبر من 2017وحتى نهءية  1967إسبرائيلية(، فإنه منذ عءم 
 110مستوطنة اعتبرفت عهء وزابرة الداخلية اإلسبرائيلية كعلدات، ومنهء أيضء نحو  131مستوطنة، منهء 

طءنية"، ولكن عدعم ومسءعدة وزابرات حكومية، مستوطنءت أقيمت من دون مصءدقة برسمية "عؤبر استي
حيًء  11وعدد من الجيوب االستيطءنية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغبرعية، فيمء برصد وجود 

الضفة الغبرعية ضّمتهء إسبرائيل إلى منطقة نفوذ  استيطءنيًء في القدس الشبرقية أقيمت على أبراض في
 القدس، وكذلك عدد من الجيوب االستيطءنية في قلب األحيء  الفلسطينية في القدس الشبرقية.

ألف مستوطن، منهم أكثبر  620وعلغ عدد المستوطنين الذين يسكنون في تلك المستوطنءت أكثبر من 
آالف  209، عءستثنء  شبرق القدس، وأكثبر من ألف مستوطن في مستوطنءت الضفة الغبرعية 413من 

 مستوطن في أبراضي الضفة الغبرعية التي ُضّمت إلى علدية القدس.
وقءل "عتسيلم" إن "المستوطنءت هي الاءمل األكثبر تأثيبرا على واقع الحيءة في الضفة الغبرعية 

سقءطءتهء على حقوق اإلنسءن الفلسطيني، وهي مدّمبرة وتطءول مء هو أعاد عكثي بر من مئءت آالف وا 
 الدونمءت التي ُسلعت منهم ألجل إقءمتهء".

من مسءحة الضفة  %10دونمًء، وتشّكل نحو  538,127ويمتّد عمبران المستوطنءت حءليء على مسءحة 
دونمء هي مسءحة منءطق نفوذ المجءلس اإلقليمية للمستوطنءت،  1,650,376إليهء الغبرعية، يضءف 

 منطقة عمبران أّي من المستوطنءت.وتشمل عبرابري شءساة ال تدخل في 
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من مجمل مسءحة  %40وتعلغ مسءحة األبراضي الواقاة تحت سيطبرة المستوطنءت معءشبرة نحو 
 .Cمن مسءحة منءطق  %63الضفة الغبرعية، وتشّكل 

وتعدو األطمءع اإلسبرائيلية في الضفة الغبرعية واضحة من خالل األطمءع عءألغوابر الفلسطينية شبرقي 
عدا في تاهد برئيس حكومة االحتالل اإلسبرائيلية عنيءمين نتنيءهو، في سعتمعبر/أيلول  الضفة، وهو مء

المءضي، عءلسيطبرة على األغوابر الفلسطينية ومنطقة شمءل العحبر الميت الواقاة شبرقي الضفة 
 الغبرعية، حءل فوزه عءالنتخءعءت اإلسبرائيلية.

ة الغبرعية، حيث تعلغ مسءحة منطقة من مسءحة الضف %28-27وتشكل األغوابر الفلسطينية مء عين 
 مليون دونم.1.6غوبر األبردن وشمءل العحبر الميت 

 36وحتى اآلن، فقد أقءمت دولة االحتالل  1967ومنذ أن احتلت إسبرائيل الضفة الغبرعية عءم 
ألف دونم صءلحة للزبراعة ويايش فيهء مء يقءبرب  27مسـتوطنة في األغوابر الفلسطينية، على حوالي 

 وطن، وفق حقءئق وماطيءت لدبراسة أعدتهء العءحثة تحبريبر صوافطة الاءم المءضي.مست 9,500
ألف  70حوالي  2012في المقءعل، علغ عدد السكءن األصليين من الفلسطينيين في األغوابر عءم 

ألف فلسطيني  15آالف دونـم تقبريعًء، وهنءك حوالي  10علدة على مسءحة  29فلسطيني يايشون في 
 ت التجماءت العدوية الصغيبرة.يايشون في عشبرا

من أبراضي األغوابر  %88مـن مسـءحة الضـفة الغبرعية، لكن  %28وتشكل األغوابر الفلسطينية حوالي 
 تصنف منءطق "ج" الخءضاة لسيطبرة االحتالل اإلسبرائيلي.

 19/11/2019، لندن، العربي الجديد
 

 تأجيل فعاليات مسيرات العودة لألسبوع الثاني على التوالي .21
قبربرت الهيئة الوطنية الاليء لمسيبرات الاودة وكسبر الحصءبر، تأجيل فاءليءت الجماة القءدمة، ة: غز 

وذلك لألسعوع الثءني على التوالي. وأعلن الهيئة، في عيءن، اليوم الثالثء ، عن تأجيل فاءليءت المسيبرة 
"ذكبرى قبرابر تقسيم  (29/11/2019( إلى الجماة التءلية )22/11/2019المقبربرة يوم الجماة القءدمة )

فلسطين العءطل"، إلفسءح المجءل للجمءهيبر لمواصلة مؤازبرة ذوي الشهدا  والجبرحى والمتضبربرين من 
 الادوان اإلسبرائيلي األخيبر.

 19/11/2019، فلسطين أون الين
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في  األمريكيبومبيو يؤشر لنهاية الدور  إعالنالكونغرس االقتصادي الفلسطيني العالمي:  .22
 المنطقة 

اعتعبر برئيس الكونغبرس االقتصءدي الفلسطيني الاءلمي الدكتوبر عدنءن مجلي قبرابر وزيبر : نطنواش
الفلسطينية المحتلة  األبراضيفي  اإلسبرائيليةمءيك عومعيو االعتبراف عءلمستوطنءت  األمبريكيالخءبرجية 

 أيةفي  كياألمبريعن نهءية الدوبر  وا عالن، اإلسبرائيليجءنب اليمين  إلىتءم  أمبريكيعمثءعة اصطفءف 
نمءعملية سيءسية مستقعلية ليس فقط في فلسطين  الذي يفبرض على  األمبرفي كءمل المنطقة  وا 

 القءدمة. واألخطءبرالفلسطينيين الوحدة في مواجهة التحديءت 
 لإلدابرةدوبر مستقعلي  أي األمبريكيوزيبر الخءبرجية  أنهىوقءل مجلي في تاقيب له على القبرابر: "لقد 

 أمبريكيعبرعي عءي دوبر  أيملية سيءسية في المنطقة، ومن اليوم فصءعد لن يقعل ع أيةفي  األمبريكية
، وعدا هء التءم للفلسطينيين والابرب اإلسبرائيليلليمين  األمبريكية لإلدابرةعادمء شءهدنء االنحيءز التءم 

 ومصءدبرهم". أبرضهموحقوقهم في 
الطبرفين ومحءولة جسبر الهوة  اعسط قواعد عمل الوسءطة السيءسية تقوم على جمع إنومضى يقول: "

 اإلسبرائيليتعنت كل مواقف الجءنب  أنهءالبرئيس دونءلد تبرامب هو  إدابرةعين موقفيهمء، لكن مء فالته 
الذي ال  األمبروحءولت فبرضهء على الفلسطينيين والابرب  واألمناالستيطءن والالجئين  إلىمن القدس 

في  أمبريكءحلفء   أقبرب: "حتى وأضءف يتاءطى ماه". أنفلسطيني  أومسؤول عبرعي  ألييمكن 
 سياتعبرون خونه في عيون شاوعهم". ألنهمالمنطقة ال يمكنهم قعول هذا الموقف 

مستوى المسؤولية لمواجهة  إلىيفبرض على الفلسطينيين االبرتقء   األمبريكيالموقف  إنوقءل مجلي 
جبرا السيءسية  االنقسءم ووحدة كل القوى إنهء ، أوالالتحديءت القءئمة، وهذا يتطلب  انتخءعءت نزيهة  وا 

الجديد  األمبريكي: "الموقف وأضءفينتج عنهء شبراكة وطنية عبريضة وفقء لنتءئج هذه االنتخءعءت". 
الفلسطينية، وسيمهد  األبراضيتازيز المشبروع االستيطءني االحاللي في  إلىمن المستوطنءت سيقود 

، وهذا يتطلب من الشاب األغوابرلميت نتءنيءهو عشأن ضم منطقة شمءل العحبر ا إعالنلتطعيق 
 الفلسطيني االستاداد للمواجهة القءدمة".

 19/11/2019القدس، القدس، 

 
 الجماهير المصرية تهز مدرجات استاد القاهرة بهتافات لفلسطين .23

هتفت الجمءهيبر المصبرية الحءضبرة لمعءبراة المنتخب األولمعي المصبري مع نظيبره الجنوب : القءهبرة
عءمًء، لفلسطين، دعمًء  23القدم، ضمن الدوبر نصف النهءئي لكأس األمم األفبريقية دون أفبريقي لكبرة 

 للشاب الفلسطيني وللقضية، وكذلك برفضًء للقبرابر األميبركي.
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ألف متفبرج على الهتءف عحبرابرة لفلسطين وا عالن  73وحبرصت الجمءهيبر التي وصل عددهء إلى 
وبرددت ععءبرات تفءعل ماهء الجميع ولمست القلوب  كبراهيتهء في المقءعل للكيءن الصهيوني المحتل،

مبرددة: "عءلبروح عءلدم نفديك يء فلسطين"، وكذلك برددت عقوة: "شمءل يمين عنكبره إسبرائيل". بردًا من 
 جءنب الجمءهيبر المصبرية على الهجوم اإلسبرائيلي الغءشم على غزة في األيءم المءضية.

مدبرجءت المصبرية الهتءف عحبرابرة لفلسطين منذ سنوات، وتاد هذه هي المبرة األولى التي تشهد فيهء ال
خءصة في فتبرات غءعت فيهء الجمءهيبر عن المدبرجءت، بردًا على غيءب الدعم المصبري للقضية 

 الفلسطينية جمءهيبريء.
 19/11/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 لجنـة فلسـطيـن فـي األعـيــان تسـتنكــر تصريحات بومبيو بشأن المستوطنات .24

استنكبرت لجنة فلسطين في مجلس االعيءن تصبريحءت وزيبر الخءبرجية االميبركي مءيك عومعيو ءن: عمّ 
الذي اعتعبر ان المستوطنءت االسبرائيلية في االبراضي الفلسطينية المحتلة ال تمثل خبرقًء او مخءلفًة 

ض عملية ، ان مثل هذه التصبريحءت تقوّ أمسللقوانين والقبرابرات الدولية. واعتعبرت اللجنة في عيءن 
السالم وتضع الابراقيل والاقعءت امءم حل الدولتين، وتخبرج الواليءت المتحدة االميبركية من كونهء 

 وسيطء يفتبرض التزامه عءلحيءد والنزاهة.
وبرحعت اللجنة على لسءن برئيسهء الاين حيء القبرالة عتصبريحءت مفوض السيءسة الخءبرجية لالتحءد 

تقّوض عملية السالم،  وأنهءفيهء عدم شبرعية هذه المستوطنءت  األوبروعي فيدبريكء موغبريني التي أكدت
 ودعوتهء اسبرائيل القوة القءئمة عءالحتالل للتوقف التءم عن عنء  هذه المستوطنءت.

 20/11/2019الدستور، عّمان، 

 
 الفايز: األردن قيادة وشعباا يتمسك بالثوابت الفلسطينية .25

ل الفءيز، مسء  أمس االول االثنين، إحيء  الذكبرى برعى برئيس مجلس األعيءن فيص: )عتبرا( -عمءن 
 الحءدية والسعاين، الحتالل قبرية قعيعة عني عواد/ الخليل من قبرى فلسطين المحتلة.

وأكد الفءيز في كلمة له خالل ذكبرى اإلحيء ، تمسك األبردن قيءدة وشاعء عءلثواعت الفلسطينية، عءعتعءبر 
ة وقضيتهم األولى حتى انتصءبر الحق الفلسطيني، مشيدا القضية الفلسطينية عوصلة الشاوب الابرعي

عءلنضءل الفلسطيني المستمبر على أبرض فلسطين، حتى قيءم الدولة الفلسطينية المستقلة الحبرة على 
 .1967حدود 
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وأكد الفءيز أن أي حلول للقضية الفلسطينية ال تمّكن الشاب الفلسطيني من حقوقه الكءملة، ستكون 
ونحن نتحدث عن القضية الفلسطينية، فإننء »أحد حق التنءزل عنهء، مضيفء مبرفوضة، وال يملك 

نستذكبر عكل فخبر، دوبر األبردن وقيءدته الهءشمية، في الدفءع عن فلسطين وقضية شاعهء، فءألبردن 
ومنذ مء قعل اإلمءبرة ابرتعط دينيء وتءبريخيء عفلسطين، وكلنء يدبرك الاالقءت القوية التي برعطت عءئالت 

 «.لكبرك، وصفد عإبرعد، ونءعلس عءلسلطالخليل عء
 20/11/2019الدستور، عّمان،  

 
 يوّجه لمتابعة الحالة الصحية للمصور الفلسطيني عمارنة ملك األردن .26

ععدهللا الثءني الحكومة لمتءعاة الحءلة الصحية للمصوبر الصحفي الفلسطيني ماءذ  ملك األبردنوّجه 
برنة أمس لاملية جبراحية استؤصلت خاللهء عينه عمءبرنة، وتقديم الدعم الممكن له. وخضع عمء

اليسبرى، فيمء فضل األطعء  اإلعقء  على البرصءصة القبريعة من دمءغه، خشية تابرض حيءته للخطبر 
 إذا مء أزيلت.

وكءنت قضية فقدان الصحفي الفلسطيني ماءذ عمءبرنة لاينه عبرصءصة إسبرائيلية أثءبرت الاءلم، 
عصوبر تضءمنية مع الصحفي الذي يبرقد في أحد مشءفي القدس وأشالت مواقع التواصل االجتمءعي، 

 للاالج. 
 20/11/2019الدستور، عّمان، 

 
 "إسرائيل" تقصف أهدافاا لـ"فيلق القدس" اإليراني في سورية .27

عيبروت: أكد الجيش اإلسبرائيلي أنه نّفذ هجمءت ضد مواقع عسكبرية في دمشق، اليوم )األبرعاء (، 
 هدفت فيلق القدس اإليبراني وقوات النظءم.مشيبرًا إلى أن الهجمءت است

وقءل الجيش اإلسبرائيلي في تغبريدة على حسءعه في "تويتبر": "نفذنء للتو هجمءت واساة النطءق على 
أهداف لفيلق القدس اإليبراني والقوات المسلحة السوبرية في سوبريء بردًا على الصوابريخ التي أطلقت 

وقءل إعالم النظءم السوبري، إن "الدفءعءت الجوية  ".على إسبرائيل من قعل قوة إيبرانية في سوبريء
 السوبرية أسقطت "أهدافًء ماءدية" عدة جنوب دمشق، من دون إضءفة أي تفءصيل.

 20/11/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 وفد إسرائيلي يزور قطر .28
ء زابر الاءصمة وكءالت: أفءدت الخءبرجية اإلسبرائيلية، امس الثالثء ، عأن وفدا طعيء إسبرائيلي -الدوحة 

القطبرية الدوحة للمشءبركة في المؤتمبر الدولي لجبراحة األطفءل. وقءلت الخءبرجية في تغبريدة على 
صفحتهء "إسبرائيل عءلابرعية"، إن الوفد ضم تساة أطعء  إسبرائيليين وتبرأسه الدكتوبر بران شتءينعبرغ، 

برسمية الموثقة عءلاالمة ونشبرت الصفحة ال برئيس قسم جبراحة األطفءل في مستشفى "برمعءم" في حيفء.
 الزبرقء ، صوبرة للوفد في قطبر.

 20/11/2019األيام، رام هللا، 
 

 مهاتير محمد: الموقف األمريكي بشأن المستوطنات "شرعنة لالحتالل" .29
كوااللمعوبر: وصف برئيس الوزبرا  المءليزي مهءتيبر محمد، اإلعالن األمبريكي األخيبر عشأن 

 الفلسطينية، عأنه "شبرعنة لالحتالل". المستوطنءت اإلسبرائيلية في األبراضي
وقءل مهءتيبر في عيءن الثالثء ، "عاد اليوم لسنء في أمءن، إذا أبرادت دولة مء دخول وطننء وقءمت 

ولفت إلى توقيت اإلعالن  ".شي يمكننء القيءم عأي  عإنشء  مستوطنءت، فذلك قد ياد قءنونيء، وال
هجمءت غيبر المعبربرة، في غزة، تقولون أنتم أن األمبريكي قءئال: "عينمء تشن إسبرائيل هذه ال

وتسء ل: "أال ياد هذا تشجياء إلسبرائيل على قتل مزيد من  المستوطنءت المخءلفة للقءنون، قءنونية".
وأضءف: "تتم مكءفأة إسبرائيل على عنء  المستوطنءت في  المدنيين واألطفءل، واإلفالت من الاقءب؟".

 أبراضي النءس الذين تقتلهم".
هء قءلت وزيبرة الخءبرجية اإلندونيسية بريتنو مءبرسودي، في عيءن، إن الموقف األمبريكي يتاءبرض عدوبر 

ولفتت إلى أنه في ظل هذا المشهد فإن إسبرائيل  مع القءنون الدولي، وقبرابرات مجلس األمن الدولي.
 تكون قد انتهكت كءفة حقوق الفلسطينيين، وتسء لت "مءذا عقي للتفءوض؟".

 19/11/2019، لألنبا  األناضولوكالة 
 

 تونس تحذر من "خطورة" تبعات شرعنة االستيطان اإلسرائيلي .30
تونس / يسبرى وّنءس: حذبرت تونس، الثالثء ، من "خطوبرة" تعاءت شبرعنة االستيطءن اإلسبرائيلي 

 عءألبراضي الفلسطينية المحتلة، عاد يوم من إعالن واشنطن "شبرعنة" االستيطءن.
تحت  -في عيءن لهء، إّن تشبريع االستيطءن في األبراضي الابرعية المحتلة وقءلت الخءبرجية التونسية، 

"ياتعبر الغًيء قءنوًنء وقبرابًرا غيبر عّنء  وُياّد انتهءكء سءفبرا للمواثيق  -أّي ذبرياة أو في أّي ظبرف 
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ونوهت عخطوبرة تعاءت شبرعنة االستيطءن على األوضءع المتفجبرة أصال في  واألعبراف الدولية".
 اهء نحو مزيد من االحتقءن والانف.المنطقة ودف

كمء جددت تونس التأكيد على موقفهء الثءعت المسءند للشاب الفلسطيني الشقيق في نضءله من أجل 
 استبرداد كءفة حقوقه المشبروعة دون نقصءن.

ودعت تونس المجتمع الدولي، وخءصة األمم المتحدة، إلى تحّمل مسؤوليءته القءنونية واألخالقية، 
 مواقف تنءقض المعءدئ القءنونية المستقبرة ذات الصلة. وبرفض أيّ 

 20/11/2019، لألنبا  األناضولوكالة 
 

 الرياض والكويت ترفضان "نووي إسرائيل" .31
أكد المندوب الدائم للساودية لدى األمم المتحدة السفيبر ععد هللا عن يحيى المالمي أن  وكءالت:

خالل مؤتمبر الشبرق األوسط « في الشبرق األوسط الدولة النووية الوحيدة« »إسبرائيل»شغوبر مقاد 
الخءص عإنشء  منطقة خءلية من األسلحة النووية وأسلحة الدمءبر الشءمل األخبرى ال يدل على حسن 
النوايء. جء  ذلك خالل كلمة المملكة التي ألقءهء المالمي، أمس األول االثنين، في الجلسة االفتتءحية 

  منطقة خءلية من األسلحة النووية وأسلحة الدمءبر الشءمل لمؤتمبر الشبرق األوسط الخءص عإنشء
كنء نتمنى أن تلعي جميع دول المنطقة هذه الدعوة دون استثنء  وأال »األخبرى. وقءل السفيبر المالمي: 

الدولة النووية الوحيدة في الشبرق األوسط ال يدل « إسبرائيل»نبرى مقادًا شءغبرًا؛ حيث إن شغوبر مقاد 
لقد أدى تقءعس المجتمع الدولي عن الوفء  عءلتزامءته عشأن إنشء  »وأضءف:  «.على حسن النوايء

«. منطقة خءلية من األسلحة النووية في الشبرق األوسط إلى تداعيءت سلعية على المنطقة والاءلم
إلى ماءهدة عدم االنتشءبر النووي، السيمء وأنهء الطبرف « إسبرائيل»وجددت الكويت أهمية انضمءم 

طقة الشبرق األوسط غيبر المنضم لهء والاءئق الذي يمنع إنشء  منطقة خءلية من الوحيد في من
 األسلحة النووية.

 20/11/2019الخليج، الشارقة، 

 
 بايدن: المستوطنات عائق أمام السالم جو كيةيلرئاسة األمر امرشح  .32

لمتحدة أن إعالن الواليءت اجو عءيدن  : اعتعبر المبرشح لالنتخءعءت البرئءسية األمبريكية)وكءالت(
أفضل طبريقة لتأمين فإن " ووفقًء لعءيدن ."قعة أمءم السالم"ع المستوطنءت ال تنتهك القءنون الدولي

 ."مستقعل أمن إسبرائيل كدولة يهودية وديمقبراطية هي من خالل الامل على حل الدولتين
  2019/11/20، الخليج، الشارقة
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 لإلدارة األميركيةالسياسة الحالية  سنعمل على تغييرالحزب الديمقراطي:  ةمازعل ةمرشح .33

 ،التي تنءفس على منصب زعيم الحزب الديمقبراطي ،أدانت إليزاعيث وابرن: تبرجمة خءصة -برام هللا
وتاهدت عءلامل من أجل تغييبر السيءسة الحءلية  كية عشأن قءنونية المستوطنءت.يإعالن اإلدابرة األمبر 

 .للسالم في الشبرق األوسط لإلدابرة األميبركية، والدعوة إلى حل الدولتين
 2019/11/19، القدس، القدس

 
 كا لن يغير موقف القانون الدولي من المستوطناتياألمم المتحدة: تغير سياسة أمر  .34

، وكءالت: قءل المتحدث عءسم مكتب حقوق االنسءن التءعع لألمم المتحدة بروعبرت كولفيل -نيويوبرك 
أي تأثيبر على الوضع القءنوني للمستوطنءت في كية ليس له يامس، أن التغيبر في السيءسة األمبر 

 أن المستوطنءت تنتهك القءنون الدولي. اً الضفة الغبرعية المحتلة والقدس الشبرقية، مؤكد
 2019/11/19، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية تشريعروسيا تندد بقرار واشنطن  .35

ععيءن وزيبر الخءبرجية األمبريكي مءيك  ،الثالثء ، ددت وزابرة الخءبرجية البروسيةن: )شينخوا( -موسكو 
 هءوذكبر عيءن المستوطنءت اإلسبرائيلية في الضفة الغبرعية مع القءنون الدولي. حول عدم تنءقضعومعيو 

خبرى تهدف إللغء  القءعدة القءنونية الدولية للتسوية في الشبرق األوسط، أأن "قبرابر واشنطن خطوة 
 اإلسبرائيلية". -تي تزيد من تفءقم الوضع المتوتبر عءلفال في الاالقءت الفلسطينية وال

 2019/11/19، القدس، القدس
 

 ألمانيا: بنا  المستوطنات ينتهك القانون الدولي .36
وكءالت: أعلنت وزابرة الخءبرجية األلمءنية، امس، أن الحكومة األلمءنية تتمسك عموقفهء من  -عبرلين 

ي اإلسبرائيلي في الضفة الغبرعية والقدس الشبرقية، ماتعبرة ذلك وفقًء لقبرابرات األمم النشءط االستيطءن
الذي يدين االستيطءن،  2334أشءبرت إلى أن قبرابر األمم المتحدة برقم كمء  المتحدة، غيبر قءنوني.

 يتوافق مع هذا التقييم للحكومة األلمءنية.
 2019/11/20، األيام، رام هللا
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 مخالفة للقانون الدولي األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقيةستيطان في الصين: اال .37
وكءالت: قءلت جمهوبرية الصين، إن المستوطنءت هي واحدة من القضءيء البرئيسية في  -عكين 

اتعبر إنشءؤهء في األبراضي الفلسطينية المحتلة، عمء فيهء ، ويُ "إسبرائيل"المفءوضءت عين فلسطين و
 لقءنون الدولي.القدس الشبرقية، مخءلف ل

 2019/11/20، األيام، رام هللا
  
 رغم شرعنته أمريكياا  "جريمة حرب"العفو الدولية: االستيطان سيبقى  .38

 الفلسطينية، الثالثء ، االستيطءن في األبراضي الدولية منظمة الافو اعتعبرت)األنءضول(:  -لندن
تاتقد اليءت المتحدة عإعالنهء هذا إن الو وقءلت  .برغم شبرعنته أمبريكيءً  "جبريمة حبرب"المحتلة سيعقى 

سبرائيل فوق القءنون، وأنه عإمكءن إسبرائيل استمبرابر انتهءك القءنون الدولي وحقوق اإلنسءن " أنهء وا 
 ".للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمهء عقوة في ذلك

 2019/11/19، القدس العربي، لندن
 

 ني دولة تصوت لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطي 165 .39
خالل جلسة للجنة الثءلثة للجماية الاءمة لألمم المتحدة في  دولة 165صوتت : قنء –نيويوبرك 

شهدت عملية وقد  ، لصءلح قبرابر حق تقبريبر المصيبر للشاب الفلسطيني.لثالثء نيويوبرك، مسء  ا
 التصويت تحول في موقف الاديد من الدول، عمء فيهء كندا التي صوتت لصءلح القبرابر األممي.

 2019/11/19، لشرق، الدوحةا
 

 شرعنة المستوطنات.. المسار والَمْخرج .40
 سءبري عبراعي
جء ت الخطوة األمبريكية المتوّقاة؛ عشبرعنة االستيطءن اإلسبرائيلي، على لسءن وزيبر الخءبرجية 
األمبريكي مءيك عومعيو الذي قءل إّن المستوطنءت اإلسبرائيلية ال ُتاءبِرض القءنون الدولي، وعغّض 

جبرا ات عزل تبرامب،  النظبر عن دوافع هذه اإلدابرة، وتاّلق موقفهء عءالستحقءقءت األمبريكية الداخلية، وا 
وفبرض مواقف جديدة للواليءت المتحدة قعل أن تضيع فبرصة فبرضهء.. فإّنهء وفي كّل األحوال 

نفسهء  متوّقاة. وال ينعغي والحءل هذه أن ُيعدي مسؤول فلسطينّي دهشته، وال سيمء وأّن قبرابر اإلدابرة
عءالعتبراف عءلقدس عءصمة لـ"إسبرائيل" ونقل سفءبرة عالدهء من "تل أعيب" إلى القدس قد مبّر عليه 

 عءمءن، دون أّي تحّول حقيقّي من قيءدة منظمة التحبريبر/ السلطة الفلسطينية في المسءبر والممءبرسة.
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فتح، ُتهّدد عتحّول جذبرّي  منذ فتبرة طويلة وقيءدة منظمة التحبريبر، والتي هي عينهء قيءدة السلطة وحبركة
في سيءسءتهء، تنفصل فيه عن مسءبر التسوية. وظّلت هذه التهديدات تاود كّلمء تابّرضت السلطة، أو 
القضية الفلسطينية، إلى إجبرا  عدوانّي إسبرائيلي أو أمبريكي، أو كّلمء وجدت السلطة نفسهء عال فءعلية 

لي، وذلك عءعتعءبر أن فءعليتهء الوحيدة مبرهونة سيءسّية أو دون االهتمءم السيءسي اإلقليمي والدو 
عاملية التسوية. ولم ُيغّيبر في ذلك كّل محءوالت السلطة اجتبراح طبريق وسط، من خالل المؤسسءت 
الدولية، واستصدابر قبرابرات دولية جديدة، والتهديد عءللجو  للمحكمة الجنءئية الدولية، وذلك ألّن محض 

التي أوجدتهء. ومع َقْصبر الفءعلية السيءسية على المفءوضءت وجود السلطة مشبروط عءالتفءقيءت 
ومسءبرهء، وتاطيل الخّط الكفءحي، لصءلح إدابرة سلطوّية، فإّن أّي خطوات وسط خءبرج االتفءقءت مع 
االحتالل، لم تكن لتعدع خّطء جديدا في الصبراع مع االحتالل، ومن هنء الحظنء طوال الاءمين 

برامب عءلقدس عءصمة لـ"إسبرائيل" إحالل الخصومة الداخلية مكءن المءضيين، ومن عاد اعتبراف ت
الصبراع مع االحتالل، عتاطيل المصءلحة، والتفبّرد في إعءدة هيكلة مؤسسءت منظمة التحبريبر، وحّل 

 المجلس التشبرياي، وغيبر ذلك!
حتالل، لقد هّددت قيءدة السلطة أكثبر من مبّرة، عءلتوّقف عن الامل عءالتفءقيءت الموّقاة مع اال 

وعءالنفصءل االقتصءدي عنه، وعلغ األمبر عهء التهديد عحّل نفسهء، عل وأعلنت قيءدتهء عن وقف الامل 
عءالتفءقيءت، وعءنت من أزمة اقتصءدّية جسيمة كءدت أن تهّدد استقبرابرهء، عاد أن صءدبر االحتالل 

دا ، وقبّربرت على إثبر ذلك جز ا من أموالهء الضبريعية عدال من تلك التي تدفاهء لاوائل األسبرى والشه
برفض استالم األموال الضبريعية إال كءملة، إال أّن قبرابرتهء لم تكن لتناكس في مفءعيل واقاية، عل 
وحتى على مستوى الخطءب لم تكن لتطول كثيبرا، ال سيمء وأّن الخصومة الداخلّية سبرعءن مء يجبري 

أفكءبر ال تمّثل أولوية في هذا الصبراع،  استدعءؤهء لتتقّدم على الصبراع مع االحتالل، أو يجبري تبرويج
كءلدعوة إلجبرا  انتخءعءت لذات السلطة المحكومة عءلسقف االحتاللي، لتايد إنتءج نفس اإلشكءلية 

 الموجودة عين حبركتي فتح وحمءس!
من نءفلة القول إّن كّل هذه الحءلة المأسءوية نتءج مسءبر التسوية، في جذبره وأصله، فضال عن مسءبره 

ات قيءدة منظمة التحبريبر فيه، كإبرجء  ملفءت الحّل النهءئي، وعدم تحديد مءهيته، والبرضء واختيءبر 
عءلوجود والتشّكل؛ في قلب وسط استيطءني يتمّدد، وهيمنة أمنّية وعسكبرية استامءبرية طءغية، والقعول 

ى ذلك، عءلكثيبر من الشبروط التي حّددت للسلطة مانى وجودهء وطعياة اشتغءلهء وآفءق حبركتهء، وسو 
مّمء يمكن اختصءبره عءإلصبرابر على المسءبر نفسه وشبروطه ومقتضيءته، برغم عشبرات الفبرص التي 
كءن ينعغي أن تستثمبر للخبروج منه، أو على األقل توفيبر إجمءع وطنّي لماءلجته واعتكءبر عدائل أخبرى 

 ُتحمل على وحدة وطنّية حقيقية.
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فءلذي يشكوه، ويهّدد مبّرات عديدة عءلخبروج منه  ليست المشكلة اليوم في إدبراك خطيئة هذا المسءبر، 
أو التوقف عن تنفيذ التزامءته، ويتحّدث صبراحة عن تدميبر "إسبرائيل" والواليءت المتحدة لحّل الدولتين، 
هو مدبرك أّن مء نحن فيه نتيجة حتمية لهذا المسءبر، لكن المشكلة في غيءب اإلبرادة للتفكيبر في 

اإلبرادة هذا مصدبره تحويل السلطة إلى هدف خءّص عنخعة محدودة، الخبروج من هذا المسءبر. وغيءب 
عادمء كءنت، على األقل في األمءني والتطلاءت، خطوة في الطبريق إلى الدولة الفلسطينية. واستمبرابر 
هذا الهدف، مبرهون عءلشبروط التأسيسية لوجود السلطة واشتغءالتهء، ولكن هذه المبّرة دون أن َتِاَد 

ة، ثم في النَفس االحتكءبري الذي يدفع حبركة فتح الختزال كّل شي  فيهء. وهذان عءلتحّول إلى دول
الاءمالن )أّي تحوالت السلطة لتكون هدفء ال خطوة في الطبريق، والطعياة االستئثءبرية لدى فتح(، 

هدابرنء لانءصبر قّوتنء.  أفضيء إلى تحطيم الحبركة الوطنّية، وحشبر أنفسنء في زوايء ضيقة، وا 
وحدة وطنية حقيقية يستند إليهء عبرنءمج نضءلّي متّفق عليه، لكن األمبر عبرّمته مبرهون عتلك الحّل في 

 اإلبرادة.
 19/11/2019، "21"عربي 

 
 المستوطنات... غور األردن تالياا "شرعنة"بعد  .41

 عبريب البرنتءوي
تخضع ثمينة جديدة لقوى اليمين الديني والقومي في إسبرائيل: المستوطنءت « هدية»قّدمت واشنطن 

للقءنون اإلسبرائيلي وال تتاءبرض القءنون الدولي ... لم يعق ألي سيءسي الاذبر في إبرجء  أو تسويف 
« اليمين الشاوعي»ضمهء، عاد هذا الضو  األخضبر الكءشف، الذي ينعاث من العيت األعيض حيث 

يمينهء  األمبريكي، الذي انتقل من نهج اإلدابرات السءعقة المابروف عءنحيءزه إلسبرائيل إلى دعم
 المتطبرف دينيًء وقوميًء.

االستيطءن والمستوطنءت، مقدمءت ... ال أحد عمقدوبره االدعء  « شبرعنة«للموقف األمبريكي القءضي عـ
عأنه تفءجأ عءلقبرابر ... لطءلمء صبّرح أبركءن اإلدابرة األمبريكية وفبريقهء للشبرق األوسط كوشنيبر وصحعه، 

ءبرضءن مع خطة البرئيس تبرامب المابروفة إعالميًء عءسم عأن المستوطنءت والتوسع االستيطءني ال يتا
مء فاله عومعيو أنه ذهب خطوة إضءفية في تطويبر الموقف األمبريكي التقليدي، « ... صفقة القبرن»

ليتالقى مع مواقف عتءة اليمين في دولة االحتالل والانصبرية، وبرعمء في توقيت يخدم مسءعي نتنيءهو 
 إلنقءذ سفينته الجءنحة.

ضًء، سبرت تقديبرات عأن نتنيءهو الذي تجتءحه نوعة جنون عنصبرية ضد الفلسطينيين في كل أمس أي
، ينتوي قطع الطبريق على كل من سيتعاه من «الخط األخضبر»مكءن، وعءلذات داخل مء يسمى 
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حكومءت وبرؤسء  الحقين، ويالن عن ضم غوبر األبردن وشمءل العحبر الميت، عمء ال يقطع الطبريق 
ية مستقلة فحسب، عل ويغلق سعل الايش والحيءة لثالثة ماليين فلسطيني في على دولة فلسطين

 الضفة الغبرعية والقدس.
قليميًء ودوليًء  الموقف األمبريكي الجديد، استُقعل عموجة واساة من اإلدانة والتنديد فلسطينيًء وعبرعيًء وا 

. والفلسطينيون يابرفون مء ... لكن هذا لن يكفي، فهو تنديد لفظي ال يغيبر في واقع الحءل شيئًء ..
الذي يتاين عليهم فاله، عيد أنهم عءجزون ومقصبرون، تءبرة عسعب انقسءمهم المثيبر للخجل والسخط، 
وأخبرى عسعب هزال مؤسسءتهم وفصءئلهم وقيءداتهم الشءئخة ... إذ من دون أن تعدأ عجلة التغييبر من 

الابرعية واإلقليمية والدولية ... عداية  الحلقة الفلسطينية، يصاب انتظءبر حدوث تغيبرات في الحلقءت
البرد على عومعيو تأتي من فلسطين، ومن فلسطين أواًل، ولن ينفع الفلسطينيين، وال قضيتهم الوطنية، 
االستمبرابر في تنظيم حلقءت اللطم والندب على هزال كثيبر من المواقف الابرعية وتهءفتهء، كمء لن 

جتمع الدولي، فإن لم تنتصبر لنفسك وقضيتك، لن ينتصبر لمواقف الم« الهجءئيءت العليغة»تنفاهم 
 إليك أحد.

للتفءؤل عاودة الوعي واليقظة للفلسطينيين ... فءألحداث تمبر من أمءم  –حتى اآلن  –ال شي  يدعو 
نءظبريهم وتحت أعصءبرهم، من دون أن يحبركوا سءكنًء ... ولقد صبرفنء وقتًء وجهدًا في محءولة تفسيبر، 

فلسطينيون على أوضءعهم العءئسة والماقدة، تحت سلطتين ال سلطة ألي منهمء، وفي لمءذا ال يثوبر ال
جالئي ... لكن البرهءن مء زال قءئمًء ينتظبر  التي « القطبرة»ظل احتالل متطءول كبريه وعنصبري وا 

 االستكءنة والسلعية اللتين تخيمءن عليهم.« القشة التي ستقصم ظهبر عايبر«ستفيض عادهء كؤوسهم، و
أو تلك « القطبرة»المستوطنءت، سيكون هذه « شبرعنة»ي إن كءن موقف واشنطن من وال ندبر 

، أم أن الفلسطينيين، عءألخص في الضفة الغبرعية، سيمضون إلى يوميءتهم الماتءدة، وكأن «القشة»
شيئًء لم يحدث، سيمء وان المستوطنءت تايش عحكم األمبر الواقع، ومنذ إنشءئهء، تحت القءنون 

 لن يحدث مء قد يؤثبر على مسءبر الحيءة اليومية للفلسطينيين.اإلسبرائيلي، و 
هي حءلة ماقدة للغءية، تضيف فيهء إسبرائيل مزيدًا من المكتسعءت في مواجهة الحبركة الوطنية 
الفلسطينية، فيمء األخيبرة، تتحبرك ععط ، ومن دون نجءحءت تذكبر، الستبرداد وحدتهء وكفءحيتهء 

 ومشبروعهء الوطني.
 201/11/2019ن، الدستور، عّما
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 هل الرأي العام اإلسرائيلي يمينّي بامتياز؟ .42
 أنطوان شلحت
إلى أي مدى تاّعبر سيءسة دولة االحتالل اإلسبرائيلي عن االتجءه الطءغي على مواقف البرأي الاءم 
فيهء؟ هذا مء يحءول أن يجيب عنه ماهد متءفيم )مسءبرات( لدبراسة السيءسة اإلسبرائيلية اإلقليمية، منذ 

 ، من خالل المؤشبر السنوي لسيءسة إسبرائيل الخءبرجية الذي يشمل استطالعًء واساًء. 2013م عء
صاود مضطبرد في مستوى برضى  2015الذي ُنشبر قعل أيءم، ثّمة منذ  2019ووفقًء الستطالع عءم 

ازاة (، عمو 10من  6البرأي الاءم اإلسبرائيلي حيءل مكءنة إسبرائيل في الاءلم وسيءستهء الخءبرجية )عالمة 
تاءظم ميله إلى نءحية استعطءن الغءيءت الاءمة لهذه السيءسة، كمء دأب على صوغهء وتبرسيخهء 
برئيس الحكومة وزعيم اليمين، عنيءمين نتنيءهو، خالل سنوات حكمه منذ أكثبر من عقد. وفي ضو  

"، من اإلسبرائيليين عن اعتقءدهم عأنه في حءل تسّلم برئيس تحءلف "أزبرق أعيض %57ذلك، أعبرب 
عيني غءنتس، مهمءت برئيس الحكومة المقعلة لن يغّيبر مفءصل السيءسة الخءبرجية، وفي حءل إقدامه 
على تغييبرهء فسيمس عءلدولة. ومع أن القيمين على المؤشبر الذين يتم تأطيبرهم عأنهم "أقبرب إلى 

لماءبرضة مواقف اليسءبر"، يعبّربرون هذا الميل عمسّوغ انادام وجود عديل نءجع لهذه السيءسة من ا
العبرلمءنية، فإنهم يتغءضون عن حقيقة أن أحد أهم أسعءب انتفء  هذا العديل ياود إلى حءلة التمءهي 

 شعه التءم عين الحكومة والماءبرضة.
ومن نتءئج الفتة أخبرى، ال عد من اإلشءبرة إلى مء يلي: ازديءد نسعة اإلسبرائيليين الذين ياتعبرون أن 

دبرجة اعتعءبرهء الدولة الثءنية في سلم أهميتهء عاد الواليءت المتحدة؛ بروسيء مهمة لدولة االحتالل إلى 
تاتقد أغلعية اإلسبرائيليين أن الساودية هي الدولة الابرعية األهم التي على دولة االحتالل أن تدفع 
عءلتاءون ماهء؛ ياتقد ماظم اإلسبرائيليين أنه في حءل انطالق عملية سيءسية مع الفلسطينيين فإن 

لمفّضل إلى جءنب الواليءت المتحدة هو دول البرعءعية الابرعية مصبر واألبردن واإلمءبرات الوسيط ا
 الابرعية والساودية.

من اإلسبرائيليين ياتقدون أن  %61وفيمء يتالق عءلقضية الفلسطينية ننّوه إلى نتيجتين ذاتي داللة: أن 
سبرائيلية مقعلة يجب أال تولي البرئيس الفلسطيني، محمود ععءس، ليس شبريكًء للسالم، وأن أي حكومة إ

من اإلسبرائيليين ياتقدون أن على المواطنين  %55أهمية خءصة لاملية السالم مع الفلسطينيين. وأن 
الفلسطينية إلى  -الفلسطينيين في الداخل القيءم عدوبر مبركزي أكثبر في دفع عملية السالم اإلسبرائيلية 

المواطنين أدا  دوبر مبركزي أكثبر في علوبرة سيءسة أنه ال ينعغي لهؤال   %45األمءم، عينمء ياتقد 
 الدولة الخءبرجية.
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من شأن هذه الماطيءت أن تايد العبريق إلى مقولة أن البرأي الاءم اإلسبرائيلي يمينّي عءمتيءز، وأن 
ٌٌ له في هذا الزمن عتطءعق تءّم. وهذا مء يجّسده أيضًء الُماطى المتالق  القيءدة الحءلّية منءسعٌة

ة االحتالل مع االتحءد األوبروعي، حيث ياتقد نحو نصف اإلسبرائيليين أن هذا االتحءد عاالقءت دول
عءت خصمًء لدودًا لدولتهم أكثبر من كونه صديقًء داعمًء. وعبرأي هؤال ، ستعقى عودة الصداقة عين 

 .الجءنعين مبرهونة فقط عإعالن سءسة أوبروعء أن عالقءتهم مع إسبرائيل مهمة للغءية من نءحيتهم أوالً 
على البرغم مّمء تقّدم، اختيبر اللجو  إلى صيغة التسءؤل في الانوان، ألنه في مقءعل من يقول إن 
الشاب اليهودي كءن يمينيًء في أسءسه، ومنذ العداية يتعّنى فكبرًا يقول إنه شاب مختءبر، وحيد وفبريد، 

على ذلك هو أزمة  ال تنطعق عليه القواعد اإلنسءنية الاءمة، نجد من يدحض ذلك، ودليله األعلغ
 تأليف حكومة يمينية جديدة في إسبرائيل، عاد جولتين انتخءعيتين متتءليتين هذا الاءم.

في واقع األمبر، نتءئج هءتين الجولتين، عقدبر مء إنهء تاكس مواقف البرأي الاءم، أثعتت مسألتين 
ف عأنه "يسءبر" تبرتعطءن عجوهبر اإلجءعة عن تسءؤلنء: أن احتمءالت تأليف حكومة عقيءدة من يوص

ضئيلة للغءية. وأن األحزاب التي ُتدبرج في خءنة ذلك اليسءبر كءنت على وشك التعّخبر لوال لجوؤهء إلى 
ن طءلعت عأن ُتَاءَمل  عقد تحءلفءت مع قوى سيءسية يمينية، وعدت تهمس وتثبرثبر كءليمين، حتى وا 

 كيسءبر.
 20/11/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 "حل الدولتين"لـ  "ةالعناصر األساسي"تفكيك  .43

 إبريك كوبرتيليسء
ضد  –كءن إعالن الواليءت المتحدة، االثنين المءضي، أن المستوطنءت ال تنتهك القءنون الدولي 

وفقًء لمفءوضي السالم السءعقين في الشبرق األوسط، هو  –عقود من السيءسة الخءبرجية األميبركية 
ة صيءغة األسءس الذي تجبري مفءوضءت السالم الخطوة المنطقية التءلية لجهود إدابرة تبرامب إلعءد

 اإلسبرائيلية الفلسطينية عنء  عليه.
وكءن لقبرابرات السيءسة السءعقة أثبر ممءثل: من االعتبراف عءلقدس كاءصمة إلسبرائيل ونقل السفءبرة إلى 
هنءك، إلى حجب التمويل من وكءلة األمم المتحدة المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين والساي إلى 

 عءدة تحديد أهلية الحصول على مكءنة الجئ.إ 
وقءل آبرون ديفيد ميلبر، أحد الموظفين القدامى في وزابرة الخءبرجية األميبركية، الذين عملوا تحت برئءسة 
كل من الجمهوبريين والديمقبراطيين: "لقد عدأت اإلدابرة في تفكيك الانءصبر األسءسية التي شكلت 
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إن الخطوة األخيبرة "تنسجم مع السيءق األوسع لمء تشءبرك فيه التوجه التقليدي لحل الدولتين". وقءل 
 اإلدابرة".

يومين قعل الموعد النهءئي لزعيم حزب "أزبرق أعيض"، عيني غءنتس، لتشكيل  –لكن توقيت اإلعالن 
 حكومة أو إجبرا  إسبرائيل انتخءعءت جديدة، يضيف عادًا آخبر.

يس الوزبرا ، عنيءمين نتنيءهو، عينمء يواجه ويعدو، على األقل جزئيًء، أن الخطوة مصممة لدعم برئ
 واحدة من أصاب الماءبرك السيءسية في حيءته.

وقءل ديفيد مءكوفسكي، المعاوث الخءص للمفءوضءت اإلسبرائيلية الفلسطينية خالل إدابرة أوعءمء: "أعتقد 
ياتعبره عمال  أنه يتم الامل على ذلك منذ فتبرة، وهذا شي  أبراد نتنيءهو أن ينسب إليه الفضل عه. انه

غيبر مكتمل من فتبرة واليته. أعتقد أن األمبر يتالق عذلك، واعتقد أنه كءن هنءك معءحثءت عين نتنيءهو 
 والسفيبر ديفيد فبريدمءن".

وفبريدمءن، سفيبر البرئيس األميبركي، دونءلد تبرامب، إلى إسبرائيل، هو داعم، مءليء وغيبر ذلك، منذ فتبرة 
 طويلة، لمستوطنءت الضفة الغبرعية.

في الواقع، صبرح مسؤول إسبرائيلي كعيبر لصحءفيين شبريطة عدم الكشف عن هويته عأن نتنيءهو كءن و 
 يضغط من أجل تغييبر السيءسة "منذ عدة أشهبر".

وتم دفع القضية في مجلس األمن القومي اإلسبرائيلي وقسم القءنون الدولي في مكتب المستشءبر 
 القضءئي، قءل المسؤول.
هذه السيءسة تاكس حقيقة تءبريخية عأن اليهود ليسوا مستامبرين أجءنب في وقءل نتنيءهو في عيءن: "

 يهودا والسءمبرة"، في إشءبرة إلى الضفة الغبرعية عءسمهء التوبراتي.
وتوجت هذه الخطوة عتخلي وزيبر الخءبرجية، مءيك عومعيو، في مؤتمبر صحءفي، االثنين المءضي، عن 

، اعتعبر أن المستوطنءت المدنية في األبراضي 1978برأي قءنوني صءدبر عن وزابرة الخءبرجية في الاءم 
 المحتلة "تتاءبرض مع القءنون الدولي".

وقءل عومعيو إن إدابرة تبرامب تاتعبر البرأي القءضي عماءبرضة الواليءت المتحدة المتعاة منذ فتبرة طويلة 
هء المحءكم لتوسيع مشبروع االستيطءن إلهءً ، وتاتقد أن أي أسئلة قءنونية حول القضية يجب أن تاءلج

 اإلسبرائيلية.
 وهذا القبرابر جز  من مجموعة قبرابرات أخبرى أضافت الجهود الفلسطينية لتحقيق الدولة.

وقءل ميلبر إن التأثيبر سوف يبرسل برسءلة إلى إسبرائيل عأنه يمكنهء عنء  المزيد من المستوطنءت في 
 لية.الضفة الغبرعية؛ األبرض التي يبرى الفلسطينيون أنهء أبرض لدولتهم المستقع
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أكعبر تجءوز إسبرائيلي  –في عمل حءزم لم يكن ضبروبريًء  –وقءل: "لقد قءموا معدئيء عموافقة وشبرعنة 
 يجال احتمءالت التوصل إلى تسوية ]سالم[ مستعادة".

وأضءف: "أفتبرض أن السيءسة الداخلية جز  من المسألة، وأن مد نتنيءهو عحعل نجءة أيءم قعل انتهء  
 ب".وقت غءنتس جز  من الحسء

وقءل مءكوفسكي إن العيت األعيض أبراد أن يطبرح عيءنًء يوضح أنه ال يتغءضى عن التوسع 
االستيطءني. وقءل لصحيفة "تءيمز أوف إسبرائيل": "آمل أن توضح اإلدابرة أن هذه ليست دعوة للعد  

 في عنء  المستوطنءت في كل مكءن وجال حل الدولتين مستحياًل".
ية تقدمية إدابرة تبرامب عءستخدام السيءسة الخءبرجية األميبركية لمسءعدة واتهمت جمءعءت يهودية أميبرك

 نتنيءهو سيءسيًء، في الوقت الذي يخبرب فيه المصءلح األميبركية في هذه الاملية.
وقءل جيبريمي عن عءمي، الذي يبرأس الجمءعة الليعبرالية الصهيونية "جي ستبريت": "في وقت يصءبرع 

من أجل العقء  السيءسي ويواجه اتهءمًء وشيكًء عءلفسءد، ال يمكن قبرا ة فيه برئيس الوزبرا  نتنيءهو عشدة 
 توقيت هذا اإلعالن إال كمحءولة أخيبرة لتازيز آفءق برئيس الوزبرا  الشخصية".

"لقد منح البرئيس ومستشءبروه الحكومة اإلسبرائيلية عطءقة عيضء  لتوسيع المستوطنءت وتبرسيخ 
ضفة الغبرعية"، قءل. "عتجءهلهم لاقود من السيءسة األميبركية االحتالل والتحبرك نحو الضم البرسمي لل

من كال الحزعين، والتجءهل الصءبرخ للقءنون الدولي، فإنهم يدوسون على حقوق الفلسطينيين 
 ويسءعدون اليمين اإلسبرائيلي على تدميبر مستقعل إسبرائيل كوطن ديمقبراطي للشاب اليهودي".

سيءسيين اليمنيين إلى ضم الضفة الغبرعية، أو على األقل وفي المقءعل، دعء قءدة المستوطنين وال
تطعيق القءنون اإلسبرائيلي في المستوطنءت، وهي خطوة تاهد نتنيءهو عتطعيقهء في الدوبرتين 

 االنتخءعيتين األخيبرتين، هذا الاءم.
 "تايمز أوف إسرائيل"

 20/11/2019، األيام، رام هللا
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 19/11/2019دن، العربي الجديد، لن

 
 
 
 


