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  السل ة:
 4 شعث: أ  رئيس آخر سيكون أفضل من ترامب  2.
 5 اشتية: ذهابنا إلى االنتخابات خيار استراتيجي ووحدتنا أساس صمودنا  3.
 5 في طريقها للحل "إسرائيل"الحكومة الفلس ينية: مشكلة أموا  الضرائب مع   4.
 5 البرغوثي سيخوض سباع الرئاسة إذا لي ترشحه فتحمروان دير إسرائيلي: تق  5.
 6 أبو هولي: شعبنا الفلس يني سيواصل نضاله المشرو  في كل المجاالت  6.
 6 فورين بوليسي: دحالن يد اإلمارات الخفية في اتفاقيات السالم  7.

 
  المقاومة:

 6 بشأن االنتخاباتالرجوب: هناك حالة توافق مع حماس وباقي الفصائل   8.

 7 الحية: رسائل متبادلة مع فتح للوصو  ألفضل اتفاع شراكة  9.
 7 فغوط عربية وأجنبية كبيرة ُتماَرس لتأخير المصالحة: الهند   10.
 7 الشيخ حسن يوسف يدعو إلنجا  الوحدة الوطنية  11.
 8 تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع حماس بوساطة ق رية  12.
 8 كتائب القسام تتحدث عن أنفاقها وعملية نفذها "حراس شاليط"  13.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 9 نتنياهو: "سنوفر لقاحات كورونا للجميع وأرى الضوء بنهاية النفق"  14.
 9 غانتس يبحث البدائل.. لجنة تحقيق بقضية الغواصات أو حكومة برئاسة يعالون!  15.
 9 لكنيست اإلسرائيليفغوط على البيد لمنع طرح مشرو  قانون لحل ا  16.
 10 البيد: انتصار بايدن سيمثل مشكلة كبيرة لنتنياهو  17.
 10 وانخفاض عدد الجنود المصابين بكورونا "إسرائيل"تقصير فترة الحجر في   18.
 10 وخافيهبوط اف رار  لمروحية عسكرية تقل ك  19.
 11 قلق إسرائيلي من تصعيد بغزة تزامًنا مع االنتخابات األميركية  20.
 11 تل أبيب ت مئن شركاتها: لن نفاوض لبنان على حقو  غا  إسرائيلّية  21.
 11 يل الضي إذا فا  بايدنقادة المستوطنين ي البون نتنياهو بتفع  22.
 11 أشكنا   يشكر الدومينيكان على نيتها نقل سفارتها إلى القدس  23.
 12 نتنياهو ي لب إعفاءه من فرائب بيته الشخصي  24.
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 بالقدس ى مشرو  استي اني فخي في واد  الجو بلدية االحتال  تصادع عل  .1

"األيام": صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية اإلسرائيلية في القدس المحتلة، على  -القدس 
مخطط استيطاني ضخم على أنقاض المنطقة الصناعية في وادي الجوز، يطلق عليه اسم "وادي 

 200 حوالينه كجزء من المشروع سيتم إخالء وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أ السيليكون".
وقالت: "بحسب البلدية، سيتم نقل األعمال التجارية إلى مجمعات  مبنى مملوكة لفلسطينيين وهدمها.

وتهدف بلدية االحتالل إلى إقامة منشآت صناعية عالية  في العيسوية وأم طوبا في القدس الشرقية".
غرفة فندقية لمنافسة الفنادق  900 حوالينطقة، وإقامة التقنية لصالح شركات إسرائيلية في الم

 حواليونقلت الصحيفة عن بلدية االحتالل أنه سيتم الشروع بإقامة المنطقة بعد  الفلسطينية بالمدينة.
 ثالثة أشهر، ومن المتوقع أن يستغرق بناؤها عامين".

 1/11/2020، األيام، رام هللا
 
 امبشعث: أ  رئيس آخر سيكون أفضل من تر  .2

قال مسؤولون فلسطينيون لـ"األيام" إنهم يتابعون للمرة األولى عن كثب السباق  عبد الرؤوف أرناؤوط:
وقال د. نبيل شعث، المبعوث الخاص للرئيس، لـ "األيام" "ليس هناك  األميركي إلى البيت األبيض.

جحفة ومن الصعب سنوات بسياسات إدارته عبر قرارات م 4أسوأ من ترامب، لقد اكتوينا على مدى 
وأضاف شعث "ال  سنوات إضافية في ظل ذات االنحياز األعمى لالحتالل اإلسرائيلي". 4تخيل 

أستطيع أن أجزم بالسياسات التي سيتبناها المرشح الديمقراطي جو بايدن في حال فوزه، ولكنني على 
 يقين من أن أي رئيس آخر سيكون أفضل من ترامب".
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لـ"األيام" "لقد خالف الحزب الديمقراطي فعليًا كل القرارات المجحفة التي وقال مسؤول فلسطيني كبير 
ولفت في هذا الصدد إلى أن العشرات من أعضاء  اتخذتها إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية".

الكونغرس الديمقراطيين، وّقعوا خالل السنوات الثالث الماضية، على بيانات ورسائل وجهوها إلى 
والسفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وحتى بنيامين نتنياهو عارضوا فيها  ترامب وبومبيو

وقال د. شعث "نهاية حقبة اإلدارة  العديد من القرارات األميركية واإلسرائيلية بشأن الفلسطينيين.
 الحالية هي مصلحة كبرى لفلسطين والعالم وأميركا".

 1/11/2020، األيام، رام هللا
 
 بنا إلى االنتخابات خيار استراتيجي ووحدتنا أساس صمودنااشتية: ذها .3

رئيس الوزراء محمد اشتية، األحد: "ذاهبون لالنتخابات كخيار استراتيجي وكل جهودنا هللا: قال رام 
مركزة على إنجاحها وتذليل العقبات لتكون بوابة إلنهاء االنقسام، وترتيب بيتنا الداخلي واستعادة 

لصمود ومواجهة التحديات الخارجية، والرئيس أبو مازن لديه اإلرادة الجدية الوحدة لنتمكن من ا
  والحقيقة لذلك".

 1/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلس ينية )وفا(
 
 في طريقها للحل "إسرائيل"الحكومة الفلس ينية: مشكلة أموا  الضرائب مع  .4

أمجد غانم، األحد، إن مشكلة المقاصة )الضرائب( رام هللا: قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، 
مع إسرائيل في طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة خالل نوفمبر/ تشرين 

  ثاني الجاري.
 1/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 البرغوثي سيخوض سباع الرئاسة إذا لي ترشحه فتحمروان تقدير إسرائيلي:  .5

قال آفي يسسخاروف الخبير اإلسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، بمقاله : أبو عامر عدنان -21عربي
عاما، يبدو  16" أنه منذ تولى محمود عباس منصبه قبل 21في صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي

 عامًا من العمر. 85أن فتح تتجه لترشيحه مجددا، رغم أنه يبلغ 
عاًما، قال يسسخاروف، إن قيادة فتح لن  61البرغوثي، وفي ما يتعلق بالقيادي الفتحاوي، مروان 

وأوضح أن "البرغوثي ما  ترشح البرغوثي، المعتقل في السجون اإلسرائيلية ويقضي خمسة مؤبدات.
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زال يصر على الترشح لالنتخابات الرئاسية، إذا تمت، سواء كان ممثال عن فتح، أو مرشحا 
 ".إن البرغوثي سيخوض المنافسة ضدهمستقال.. وفي حال رشحت فتح مرشًحا آخر، ف

 1/11/2020، 21عربي
 
 أبو هولي: شعبنا الفلس يني سيواصل نضاله المشرو  في كل المجاالت .6

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، في : رام هللا
بلفور التي تصادف االثنين، ان  عالنإل 103بيان صحفي صدر عنه األحد، لمناسبة الذكرى الـ

شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع ومقاومته الشعبية في كل المجاالت ضد صفقة القرن 
االميركية والمشاريع التصفوية التي تستهدف حقوقه وثوابته الوطنية، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني 

أعوام عبر بلفور لن  103يا على تمريره قبل وتابع قائال: "ما أقدمت بريطان سيحبط كل المؤامرات.
يستكمل على أيدي اإلدارة األميركية عبر "صفقة القرن وسيدافع شعبنا عن قراره الوطني المستقل 

 مهما كانت االثمان".
 1/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلس ينية )وفا(

 
 سالمفورين بوليسي: دحالن يد اإلمارات الخفية في اتفاقيات ال .7

مقاال أعده جوناثان فيرزيغر عن محمد دحالن ” فورين بوليسي“نشرت مجلة  إبراهيم درويش: -لندن
القيادي الفلسطيني السابق الذي قال إنه أصبح اليد الخفية لإلمارات والذي هندس اتفاقيات السالم 

طيني العجوز محمود بين الدول العربية وإسرائيل، فيما يصفه الكاتب عملية انتقام من الرئيس الفلس
 عباس.

 1/11/2020، القدس العربي، لندن
 
 بشأن االنتخاباتالرجوب: هناك حالة توافق مع حماس وباقي الفصائل  .8

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، أن شعبنا الفلسطيني غادر : رام هللا
ية حقيقية عبر الحوار المستمر مع حركة مربع االنقسام، ونعمل على تجسيد وبناء شراكة وطن

 حماس، وباقي فصائل العمل الوطني.
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وأضاف الرجوب في بيان له، األحد، فيما يتعلق باالنتخابات، شدد الرجوب على أنها شأن داخلي  
فلسطيني، وأن عملية إجرائها ال تتأثر بالعوامل الخارجية، بل يتم انضاجها بهدف إصدار المراسيم 

 التي تحدد موعدها، مؤكدا أن هناك حالة توافق مع حماس وباقي الفصائل.الرئاسية 
 1/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلس ينية )وفا(

 
 الحية: رسائل متبادلة مع فتح للوصو  ألفضل اتفاع شراكة .9

ئل قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( خليل الحية: إن هناك رسا: غزة
وأضاف الحية، في  متبادلة بين حركته وفتح للوصول إلى أفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية.

تصريح صحفي: "بيننا وبين حركة فتح أوراق ورسائل واتصاالت متبادلة للوصول إلى أفضل صيغة 
رية الدوري وقال: "توجهنا نحو تركيا وروسيا وقطر ال يلغي محو  للشراكة نتوافق عليها مع الفصائل".

 المصري في القضية الفلسطينية".
 1/11/2020، المركز الفلس يني لإلعالم

 
 فغوط عربية وأجنبية كبيرة ُتماَرس لتأخير المصالحة: الهند  .10

ضغوط عربية »، دكتور محمد الهندي، من «المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي»حذر عضو 
إلى التوجه فورًا إلى « فتح»ودعا حركة «. لفلسطينيةوأجنبية كبيرة ُتماَرس لتأخير المصالحة ا

المقاومة الشعبية ستكون عنوان »انتخابات تعيد تنظيم المؤسسات الفلسطينية الوحدوية. وقال: 
المرحلة المقبلة، ومعركة اإلرادة واإليمان التي يقودها األسير المضرب ماهر األخرس مع السجان 

الشعب الفلسطيني خلفه. والمقاومة الشعبية لالحتالل هي خيار  اإلسرائيلي المجرم ستنتصر، ألن كل
 «.متفق عليه مع كل الفصائل، وقضية األسرى قضية إجماع فلسطيني

 2/11/2020، لندن، الشرع األوسط
 

 الشيخ حسن يوسف يدعو إلنجا  الوحدة الوطنية .11
تحقيق المصالحة  دعا القيادي في حركة حماس األسير الشيخ حسن يوسف إلى ضرورة: رام هللا

وقال الشيخ يوسف،  الفلسطينية واستمرار العمل الجاد إلنجاز الملفات كافة وصوال للوحدة الوطنية.
في تصريحات من داخل سجون االحتالل: إنه متمسك بقرار حماس الداعم للوصول إلى وحدة وطنية 

خطر التصفية الذي تتعرض له شاملة، داعيًا الفصائل كافة لتنحية برامجها السياسية جانبا لمواجهة 
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القضية الفلسطينية، حتى ولو دخلت الفصائل بقوائم موحدة لالنتخابات على قاعدة حمل الهم 
 الفلسطيني ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، وفق حرية نيوز.

 1/11/2020، المركز الفلس يني لإلعالم
 

 تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع حماس بوساطة ق رية .12
أبيب: بثت السلطات اإلسرائيلية تقارير إيجابية عن جهود كبيرة للتوصل إلى تفاهمات مع تل 

تقديرات في »في قطاع غزة، بوساطة قطرية، وفي الوقت نفسه بثت تقارير تناقضها، عن « حماس»
 «.الجيش اإلسرائيلي باحتمالية اندالع تصعيد قريب في قطاع غزة

هناك احتماالت كبيرة الندالع تصعيد حربي جديد من قطاع »أن وأشارت التقديرات المتشائمة، إلى 
 غزة، ربما في وقت قريب من موعد االنتخابات الرئاسية األميركية، غدًا )الثالثاء(.

وقالت مصادر عسكرية، إّن الفلسطينيين غاضبون من تباطؤ اإلجراءات اإلسرائيلية لتخفيف 
صفقة تفاهمات جديدة، ويسود بينهم اإلحباط. وقادة  الحصار عن قطاع غزة، وتلكؤها في التقدم نحو

توجهوا بالشكوى إلى مصر وقطر من تقاعس إسرائيل عن رفع العديد من القيود، والسماح « حماس»
بالترويج لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة. ويقول اإلسرائيليون إن العادة جرت أن يعقب كل 

مثل في عمليات إطالق صواريخ باتجاه البلدات اإلسرائيلية، شكوى كهذه تغيير في الوضع األمني يت
« حماس»خصوصًا عندما تحل مناسبات ذات مغزى، مثل ذكرى اغتيال أبو العطا. وحذروا 

 من مغبة المبادرة إلى تصعيد.« الجهاد»و
 2/11/2020، لندن، الشرع األوسط

 
 كتائب القسام تتحدث عن أنفاقها وعملية نفذها "حراس شاليط" .13

قالت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن: "بباطن األرض أسرار، 
وبين ثنايا طبقاتها روايات ستروى ألجيال قادمة، ورمل األرض وطينها المجبول بعرق المجاهدين 

بساطة سينطلق حممًا من لهب تلفح األعداء إذا ما حاولوا التسلل للمناطق الحدودية شرق القطاع، ب
ألن فرسان الكتائب باالنتظار". ونشرت الكتائب، تقرير عسكري إعالمي لها، تفاصيل عملية نوعية، 

 .نفذها مجاهدو القسام، كان من بينهم حراس الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
 1/11/2020، فلس ين أون الين
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 نتنياهو: "سنوفر لقاحات كورونا للجميع وأرى الضوء بنهاية النفق" .14
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل مؤتمر صحافي في مستشفى : بالل ضاهر

"شيبا" اليوم، األحد، مع بدء تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا، إنه "بوسيلة كهذه أو تلك، 
وعندها  وبلقاح جرى تطويره هنا أو خارج البالد، سنحضر عددا كافيا من اللقاحات لمواطني إسرائيل،

سنتمكن أخيرا من التحرر من الوباء. وأنا أرى الضوء في آخر النفق، وأرى اللقاحات في دولة 
 إسرائيل".

 1/11/2020، 48عرب 
 

 غانتس يبحث البدائل.. لجنة تحقيق بقضية الغواصات أو حكومة برئاسة يعالون! .15
داخلية، للتحقيق في قضية  تتجه وزارة األمن اإلسرائيلية إلى تشكيل لجنة تحقيق: محمود مجادلة

الغواصات، وسط ترجيحات بأن يدعم وزير األمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، تشكيل 
 اللجنة، مع بوادر تجدد أزمة الميزانية التي تهدد بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات رابعة.

إلى أن األخير يعتزم  في المقابل، أشارت مصادر في مكتب رئيس حزب "كاحول الفان"، غانتس،
دعم تشكيل حكومة بديلة ضيقة برئاسة الرجل الثاني في المعارضة ووزير األمن األسبق، موشيه 

 المقبل. 2021تيلم"، في حال عدم المصادقة على ميزانية العام  -يعالون من "يش عتيد 
 1/11/2020، 48عرب 

 
 رائيليفغوط على البيد لمنع طرح مشرو  قانون لحل الكنيست اإلس .16

تضغط شخصيات من المعارضة اإلسرائيلية، على  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 زعيمها يائير البيد، بتأجيل خطوة طرح قانون لحل الكنيست الحالي، بهدف إجراء انتخابات جديدة.

ض ال أبي -وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الضغوط تمارس على البيد في ظل أن حزب أزرق 
وأشارت القناة إلى أنه في حال سقط مشروع القانون، فلن  يعتزم دعم القانون، ما سيعني إسقاطه.

ويتزامن ذلك مع نية عدة أحزاب تقديم اقتراحات  تتمكن المعارضة من رفعه مجدًدا لمدة نصف عام.
 لحجب الثقة عن الحكومة.

 2/11/2020القدس، القدس، 
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 مشكلة كبيرة لنتنياهو البيد: انتصار بايدن سيمثل .17
قال يائير البيد زعيم المعارضة اإلسرائيلية، اليوم  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

اإلثنين، إن انتصار جو بايدن في االنتخابات الرئاسية األميركية، سيكون بمثابة مشكلة كبيرة 
العبرية، إلى ما  103ي مقابلة مع إذاعة وأرجع البيد ذلك ف لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي.

 قال عنه إهمال نتنياهو للعالقات مع الديمقراطيين وتحويل إسرائيل إلى فرع للحزب الجمهوري.
وأكد على ضرورة أن تقيم إسرائيل عالقات جيدة مع كال الحزبين، وأن ال تكون العالقة هامشية مع 

 الحزب الديمقراطي.
 2/11/2020القدس، القدس، 

 
 وانخفاض عدد الجنود المصابين بكورونا "إسرائيل"تقصير فترة الحجر في  .18

انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في أوساط الجنود  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم
وبحسب الناطق باسم جيش االحتالل  مصاًبا، غالبيتهم بحالة طفيفة. 157اإلسرائيليين إلى 

 فقط. 1425يوًما كان  20فقط بحالة خطيرة، مشيًرا إلى أن العدد قبل  اإلسرائيلي، فإن أحد المصابين
 جندي إسرائيلي ال يزالون في العزل االنفرادي. 2400وأشار إلى أن 

وفي سياق متصل، وبعد مباحثات مع خبراء ومختصين قرر وزير الصحة اإلسرائيلي بولي إدلشتاين، 
 .14يوًما بدل  12حجر الصحي على اإلعالن عن فترة تجريبية تقتصر خاللها مدة ال

 2/11/2020القدس، القدس، 
 

 هبوط اف رار  لمروحية عسكرية تقل كوخافي .19
هبطت طائرة مروحية من طراز "بوما" تقل رئيس أركان الجيش  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم

 سرائيل.اإلسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم السبت، بشكل اضطراري في قاعدة عسكرية وسط إ
وبحسب المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، فإن الطائرة هبطت اضطرارًيا بسبب تحذير من عطل 

وأشار إلى أنه لم تقع أية إصابات، فيما واصل كوخافي رحلته عبر  فني أصاب محرك المروحية.
 سيارة.

 1/11/2020القدس، القدس، 
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 األميركية قلق إسرائيلي من تصعيد بغزة تزامًنا مع االنتخابات .20
أعربت األجهزة األمنية اإلسرائيلية، عن قلقها إزاء إمكانية تفاقم األوضاع من جديد في قطاع : رام هللا

 غزة، بالتزامن مع انتخابات الرئاسة األميركية.
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن صحيفة هآرتس، أن الجهات األمنية 

بأن حركة الجهاد اإلسالمي تخطط لمثل هذه الهجمات، خاصًة مع اقتراب مرور اإلسرائيلية ترى 
 عام على اغتيال بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس.

 1/11/2020القدس، القدس، 
 

 تل أبيب ت مئن شركاتها: لن نفاوض لبنان على حقو  غا  إسرائيلّية .21
ن لبنان والكيان اإلسرائيلي قلقًا لدى شركات الجولة الثالثة من المفاوضات بي تأثار : يحيى دبوق 

، التي استحصلت على امتياز التنقيب بالقرب من «إسرائيل»التنقيب عن النفط والغاز العاملة في 
أن « التوضيح»إلى « إسرائيل»المنطقة البحرية التي يّدعي العدو حقًا له فيها. القلق دفع بـ

هي في مرحلة التطوير، تبّين أن لبنان يطالب بها في  حقواًل غازية« مطلقاً »المفاوضات لن تشمل 
 أعقاب إزاحته حّده البحري، إلى ما يتجاوزها.

 2/11/2020األخبار، بيروت، 
 

 قادة المستوطنين ي البون نتنياهو بتفعيل الضي إذا فا  بايدن .22
اهو لضّم تل أبيب: بدأ قادة المستوطنات حملة ضغط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتني

 مستوطنات في الضفة الغربية في حال خسارة الرئيس األميركي دونالد ترمب.
نافذة الفرص تضيق مع الوقت، وإن على »، إن «القناة السابعة»وقالوا، حسب موقع المستوطنين 

«. يناير )كانون الثاني( المقبل 21نتنياهو تمرير قانون لمنح الشرعية لجزء من المستوطنات حتى 
خسارة ترمب تعني تنفيذ بايدن وعده االنتخابي الذي قال فيه إن )على إسرائيل وقف »ا أن وأكدو 

 «.البناء في المستوطنات، ووقف الحديث عن الضم، والسماح بحل الدولتين
 1/11/2020الشرع األوسط، لندن، 

 
 أشكنا   يشكر الدومينيكان على نيتها نقل سفارتها إلى القدس .23

الخارجية اإلسرائيلية، أمس )األحد(، أن الوزير غابي أشكنازي، توجه بالشكر  تل أبيب: أعلنت وزارة
إلى نظيره في جمهورية الدومينيكان، وزير الخارجية روبيرتو ألبيريز، على البيان الذي نشره، وقال 
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جمهورية الدومينيكان تدرس بجدية نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة »فيه إن 
 «.القدس

 2/11/2020لشرع األوسط، لندن، ا
 

 نتنياهو ي لب إعفاءه من فرائب بيته الشخصي .24
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض دفع ضريبة عن نفقات منزله أعلن  تل أبيب:

الشخصي، في مدينة قيسارية، وطلب إعفاءه بدعوى أنه يستخدم بيته لعمله رئيسًا للحكومة، إضافة 
 رسمي في القدس الغربية.إلى المقر ال

وقالت مصادر في مصلحة الضرائب اإلسرائيلية، إن محاسب ديوان رئيس الوزراء، أبلغها باسم 
جميع النفقات، بما في ذلك مصاريف البيت الشخصي في قيسارية، ُتستخدم ضمن »نتنياهو، بأن 

ات عن المحكمة العليا في وأوضح أن هناك قرارًا صدر قبل ثالث سنو «. أدائه مهماته رئيسًا للحكومة
القدس، ينص على إلزام الدولة بدفع مصروفات نتنياهو أينما كان، إذا أنفقت لصالح أداء منصبه، 

 وفقط في حال كانت المصاريف لنفقته الخاصة، فإن على نتنياهو دفعها شخصيًا. 
 2/11/2020الشرع األوسط، لندن، 

 
 19ومته لألسبو  الـ آالف اإلسرائيليين يتظاهرون فد نتنياهو وحك .25

وكاالت: تظاهر آالف اإلسرائيليين، مساء أمس، ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين  -تل أبيب
نتنياهو، مطالبين باستقالته، بسبب قضايا الفساد المتهم بها أمام القضاء، والفشل في مواجهة األزمة 

نا، واإلغالق المتكرر غير المبرر، كما االقتصادية، التي تبعت األزمة الصحية بانتشار فيروس كورو 
وتستمر التظاهرات لألسبوع التاسع عشر على التوالي )كل يوم  يرى القائمون على تلك التظاهرات.

 سبت(، بمشاركة عشرات اآلالف من المعارضين لنتنياهو.
 2/11/2020األيام، رام هللا، 

 
 "حزب هللا"نخشى أن يستخدمها : نفي الجوال « تدمير تحصينات سورية»تكشف أسباب  "إسرائيل" .26

في الجيش اإلسرائيلي، العميد رومان غوفمان، « 210الفرقة »لندن: ذكر قائد  -موسكو  -تل أبيب 
عمليات مداهمة استهدفت التحصينات السورية على خط »أن قواته نفذت، خالل األسابيع الماضية، 

 «.التماس في هضبة الجوالن السورية



 
 
 
 

 

 13 ص             5372 العدد:             11/2/2020السبت  التاريخ: 

 

                                    

نفذنا »الروسية، الجمعة: « تاس»عن غوفمان قوله في حديث لوكالة « ليومروسيا ا»ونقل موقع 
خالل األسابيع الماضية عدة عمليات ضد التحصينات السورية، التي تمت إقامتها مباشرة على خط 
الحدود، وجزئيًا على أراضينا. لهذا السبب هاجمناها، نفذنا عمليات، والعسكريون الذين هاجموا هذه 

 «.ا وعادوا فورًا إلى مواقعهم ولم يبقوا هناك بعد المداهماتالنقاط فجروه
تخشى تعزيز تمركز مقاتلي )حزب هللا( اللبناني في الجانب الشمالي »أن إسرائيل وأوضح غوفمان 

 «.روسيا اليوم»، حسب «من منطقة هضبة الجوالن
 1/11/2020الشرع األوسط، لندن، 

 
 وخولدائي يضّرها أكثر مقعًدا 12است ال : تراجع المشتركة إلى  .27

اإلسرائيلّية، يوم، األحد، ارتفاع قّوة الليكود إلى  13بّين استطالع للرأي نشرته القناة : أحمد دراوشة
 15مقعًدا من  12مقعًدا لو جرت االنتخابات اليوم، بينما سيتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى  29

 مقعًدا حالًيا.
مقعًدا، ألّول  20مقعًدا، و"ييش عتيد"  22ليمين المتطّرف "يمينا" ويعطي االستطالع تحالف أحزاب ا

 مّرة منذ أسابيع.
 7مقاعد، تليها "شاس" و"يهدوت هتوراة" و"يسرائيل بيتينو" بـ 10أما "كاحول الفان"، فستحصل على 

 مقاعد. 6مقاعد ومن ثم "ميرتس" بـ
مقاعد لو جرت  7ديدا، سيحصل على وفي حال أقام رئيس بلدّية تل أبيب، رون خولدائي، حزًبا ج

مقاعد من "ييش عتيد"  3مقعًدا، و 11االنتخابات اليوم، وسيأخذ مقعًدا من القائمة المشتركة لتصبح 
 ومقعدين من "كاحول الفان"، وسيأخذ من "ميرتس" مقعدين.

من أّن  ورّجح استطالع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" يوم الجمعة الماضي أن تراجع المشتركة نابع
 من الناخبين العرب مترددون ولم يقرروا شكل تصويتهم في االنتخابات المقبلة. 35%

 11/2020، 48عرب 
 

 األسير األخرس بدأ يفقد السمع والرؤية وغير قادر على الكالم .28
قال المستشار اإلعالمي لهيئة شؤون األسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن  "األيام": –رام هللا 

يعاني من إعياء وإجهاد ، يوماً  97عامًا( المضرب عن الطعام منذ  49ر األخرس )األسير ماه
شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة آلالم في جسده، كما تأثرت قدرته على السمع والنطق، في 

وقال إن جهودًا مكثفة ُتبذل  ظل تعرضه لنوبات تشنج إلى جانب تشوش في الرؤية وصداع شديد.



 
 
 
 

 

 14 ص             5372 العدد:             11/2/2020السبت  التاريخ: 

 

                                    

دين القانوني والسياسي، إلى جانب التواصل مع برلمانات العالم، للضغط على سلطات على الصعي
 االحتالل إلطالق سراحه، وإنقاذ حياته.

 1/11/2020، األيام، رام هللا
 

 عشرات المستوطنين يقتحمون "األقصى" مجدداً  .29
تداءات في عدد من "األيام"، وكاالت: نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، سلسلة اع –رام هللا 

وذكرت مصادر محلية  محافظات الضفة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد األقصى.
أن قوات االحتالل المتواجدة عند باب المغاربة، فتحت الباب لعشرات المستوطنين القتحام المسجد 

نت اقتحام وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات خاصة تابعة لالحتالل أمّ  على مجموعات.
مستوطنًا  47المستوطنين لساحات المسجد، مبينة أن قوات االحتالل أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 

 لباحات "األقصى".
 2/11/2020، األيام، رام هللا

 
 األسيرات في معبار "الشارون".. ظروف قاهرة وال إنسانية .30

على حياة األسيرات الموقوفات نتيجة  قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن هناك خطورة: رام هللا
 14ظروف االحتجاز السيئة والال إنسانية داخل قسم المعبار بسجن "الشارون"، حيث يتم زجهن 

وأوضحت الهيئة في بيان لها، األحد، أن األسيرات  يوما، قبل أ نقلهن إلى سجن "الدامون".
يث يتم زجهن داخل قسم محاٍذ لقسم الموقوفات يعانين من أوضاع معيشية ونفسية صعبة ومعقدة، ح

السجناء الجنائيين بعد اعتقالهن مباشرة، وهناك يتعرضن لتحرش لفظي وال يسلمن من الصراخ والشتم 
وأضافت أن إدارة السجن تسمح للسجانين بالدخول إلى قسم األسيرات الموقوفات، بشكل  بألفاظ نابية.

 ينتهك خصوصيتهن.
 1/11/2020، الفلس يني لإلعالم المركز

 
 منا   سكنية في القدس هذا العام "إسرائيل"تقرير: رقي قياسي لهدم  .31

قالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، إن عمليات هدم إسرائيل لمنازل سكنية في  :رام هللا
وذكر )المكتب  الجزء الشرقي من مدينة القدس سجل هذا العام رقما قياسيا مقارنة باألعوام الماضية.

الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان( التابع لمنظمة التحرير في تقرير له، أن السلطات 
واتهم التقرير  وحدة سكنية في المدينة المقدسة. 129اإلسرائيلية هدمت منذ بداية العام الجاري 
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م منازل إسرائيل بممارسة "التطهير العرقي الصامت" بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هد
 الفلسطينيين.

 31/10/2020، القدس، القدس
 

 الضفة وغزةألف مؤسسة صناعية تعمل في  21اإلحصاء: حوالي  .32
في  2019أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء بأن عدد المؤسسات الصناعية العاملة خالل : رام هللا

قطاع غزة(،  مؤسسة في 4,811مؤسسة في الضفة الغربية،  15,899مؤسسة ) 20,710فلسطين بلغ 
في أنشطة  %1.3وتتوزع هذه المؤسسات بنسبة  .2018مقارنة مع العام  %3وقد شهدت نموا نسبته 

التعدين واستغالل المحاجر، في حين تشكل المؤسسات العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية 
والماء،  ، أما المؤسسات العاملة في أنشطة اإلمدادات )الكهرباء والغاز وتكييف الهواء97.1%

 من إجمالي عدد المؤسسات. %1.6والصرف الصحي(، فقد شكلت ما نسبته 

 1/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلس ينية )وفا(

 
 مصر تنفض يديها ..انتهاء مهلة تنفيذ التفاهمات": األخبار" .33

 ماسح ، أن الردود المصرية على مطالب حركة«حماس»، من مصادر في «األخبار»علمت : غزة
، بل إن القاهرة دعت ضيوفها إلى المحافظة على حالة الهدوء في الساحة الفلسطينية «جاءت باهتة»

حتى انتهاء االنتخابات األميركية التي سُتجرى غدًا. وكان الوفد الذي َتشّكل من قيادة الخارج )صالح 
صريين الضغط على العاروري وعزت الرشق( ومن القطاع )خليل الحية وروحي مشتهى( يريد من الم

االحتالل لتنفيذ تفاهمات التهدئة التي لم َيْسِر منها سوى إدخال المنحة القطرية لألسر الفقيرة، لكن 
المصريين نقلوا للفلسطينيين أن االحتالل أبلغهم أن طلبات أخرى مثل مّد غزة بالغاز الطبيعي تحتاج 

، وعلى «المخابرات العامة»قى الوفد قيادة إلى سنوات. مع ذلك، وفي إشارة إلى تليين األجواء، الت
 رأسها رئيس الجهاز، اللواء عّباس كامل.

على صعيد الملفات األخرى، كالفتح الدائم لمعبر رفح والمصالحة، لم تحرز الزيارة اختراقًا حقيقيًا، 
ال تركيا بل ُعّلق األمر باالنتخابات األميركية. وإذ أعاد المصريون إبداء انزعاجهم الشديد من إدخ

عقد اجتماع ثنائي واتفاق « فتح»توافقها الكامل مع طلب « حماس»على خّط المصالحة، أكدت 
جديد بين الحركتين في القاهرة، وكذلك الحال في شأن لقاء األمناء العامين، من دون أن تلقى رّدًا 

 .فُربطت مجّددًا بالوضع األمني في سيناء.« رفح»واضحًا من المصريين. أما قضية 
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، على ضرورة عدم االنجرار إلى «حماس»وبالعودة إلى المطالب المصرية، فقد شّددت القاهرة، لوفد 
التصعيد حاليًا، ُملّوحًة بأن العدّو أبلغها أنه قد يذهب إلى مواجهة تتخّللها سلسلة اغتياالت ضّد قادة 

 المقاومة السياسيين والعسكريين.
 2/11/2020، األخبار، بيروت

 
 "الكيان الصهيوني"وتؤكد جرم التعامل مع " منتجات إسرائيلية"غلق متجرا يبيع الكويت ت .34

: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغالق ثمانية متاجر أحدها يبيع منتجات د ب ا– الكويت
 فرق التفتيش ضبطت“وقالت وزارة التجارة في بيان صحافي األحد، إن  إسرائيلية وإحالتها إلى النيابة.

منتجات من الكيان الصهيوني محظورة في األسواق المحلية حسب القانون تباع في إحدى شركات 
 ”.قطع غيار السيارات في منطقة الشويخ الواقعة في الكويت العاصمة

وأشارت الوزارة إلى أن فرق التفتيش تلقت الشكوى وقامت بالتدقيق على البضاعة الموجودة في 
حجم صغير بعدد ” ثرموستات ” وكانت عبارة عن ” الكيان الصهيوني“الشركة، وتبين وجود بضاعة 

علبة كتب عليها صنع في إسرائيل، مما يعد مخالفة للقانون والنظم في التعامل مع منتجات  77
 .الصهيونيالكيان 

 1/11/2020، ، لندنالقدس العربي
 

 أجواءها لل يران المّتجه للسعودية؟ "إسرائيل"هل فتحت  .35
حّلقت طائرة مّتجهة من فرانكفورت في ألمانيا إلى الرياض في السعودّية، السبت، فوق : أحمد دراوشة

وتتبع الطائرة شركة "لوفتهانزا"  إسرائيل، بحسب ما رصد موقع متخّصص بالرحالت الجوية.
 ".330األلمانّية، وهي من طراز "إيرباص إيه 

در مسؤول في الهيئة العامة للطيران ونقلت وكالة األنباء السعودّية الرسمّية )"واس"( عن مص
المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني اإلماراتّية، 
"والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحالت الجوية القادمة إلى دولة اإلمارات 

 الدول".العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة 
وعّلق رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، على قرار السعودّية بالقول "اختراق ضخم"، 
وأضاف "على مدى سنوات أعمل على فتح السماء اإلسرائيلية شرًقا. بشرى كبيرة كانت قبل عامين 

 على ترخيص رحالت مباشرة إلسرائيل". "إير إينديا"عندما حصلت شركة الطيران 
 31/10/2020، 48رب ع
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 على اتفاقية إعفاء متباد  من التأشيرة "إسرائيل"اإلمارات تصادع مع  .36
صادق مجلس الوزراء اإلماراتي، األحد، على اتفاقية مع إسرائيل بشأن اإلعفاء المتبادل لمواطني 

الوزراء  وأفادت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية )وام( بأن مجلس البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.
وأوضحت الوكالة أن  اتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي. 7صادق خالل اجتماع له األحد، على 

االتفاقيات التي صادق عليها المجلس، شملت اتفاقية بين حكومتي اإلمارات وإسرائيل بشأن اإلعفاء 
 المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.

 1/11/2020، ، لندنالقدس العربي
 

 تركيا ترفض عرًفا إسرائيلًيا لمساعدتها في أعقاب الزلزا : يديعوت أحرونوت .37
رفضت تركيا، السبت، عرًضا إسرائيلًيا، قدم للحكومة في أنقرة، لمساعدتها في أعقاب : ترجمة خاصة

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت  الزلزال الذي ضرب الدولة التركية وتسبب بوقوع ضحايا.
رية، فإن عرض المساعدة اإلسرائيلي نقل من ممثل عن الجيش، إلى الملحق العسكري التركي، العب

 الذي بدوره أحاله إلى السلطات في البالد، ولكنها رفضت االقتراح.
 31/10/2020، القدس، القدس

 
 وو  ستريت جورنا : اتفاقية الت بيع تزيد من االنقسام وتهدد بزعزعة استقرار حكومة السودان .38

تقريرا قالت فيه إن اتفاقية التطبيع ” وول ستريت جورنال“نشرت صحيفة : إبراهيم درويش -لندن 
 السودانية مع إسرائيل أحدثت انقسامات داخل التحالف الهش الحاكم.

وقال نيكوالس باريو معد التقرير إن الصدع زاد داخل االئتالف الحاكم مما يعني تأخير تطبيق 
 التفاق ويمكن أن يزعزع استقرار بلد ال يزال يعاني من عقود من الحرب.العناصر المركزية في ا

وقال إريك ريفز، الزميل في معهد ريفت فالي بنيروبي، إن الكثير من السودانيين الذين نشأوا على 
معارضة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية في إعالم الدولة يعارضون التطبيع. وفي استطالع نظمه 

من السودانيين  %13ركز العربي للبحث ودراسات السياسة بالدوحة، قطر، وجد أن نسبة قبل فترة الم
لم يؤد التطبيع فقط إلى خلق توترات سياسية ال مبرر لها “وقال ريفز:  دعمت التطبيع مع إسرائيل.

 ”.بل وأدى لتقوية ساعد البرهان والجيش
 1/11/2020، ، لندنالقدس العربي
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 موقف بالده الثابت والداعي للقضية الفلس ينية الرئيس البوليفي يؤكد .39
أكد الرئيس البوليفي المنتخب لويس ارسي، موقف بالده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في : الباز

 المحافل الدولية والمحلية كافة.
وأكد الرئيس البوليفي خالل استقباله سفير دولة فلسطين محمود العلواني، بمكتبه في العاصمة 

باز، أن السالم في الشرق األوسط مدخله الوحيد إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية ال
 حسب القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة.

كما أبدى اهتمامه في تفعيل اتفاقية التعاون المشترك، وطلب من السفير العلوني أن يبلغ الرئيس 
 توليه الرئاسة.محمود عباس شكره على تهنئته لمناسبة 

 31/10/2020القدس، القدس، 
 

 لصالح ترامب ن دوالرمليون 250الغارديان: ملياردير داعي لالحتال  يضخ  .40
مليار دوالر من أكبر  32يعتبر أدلسون الذي قدرت مجلة "فوربس" ثروته بـ: بالل ياسين -21عربي

 .جيتي -الداعمين لتحالف "اليهود الجمهوريين"
يان" تقريرا سلطت فيه الضوء على "سخاء" الرجل الذي يعرف بـ"ملك الكازينو"، نشرت صحيفة "الغارد

الداعم الكبير لالحتالل اإلسرائيلي، شيلدون أدلسون، باإلنفاق على حملة الرئيس الجمهوري دونالد 
 ترامب االنتخابية.

أدلسون" قد "، عن مصدرين في الحزب الجمهوري، أن إنفاق "21ونقل التقرير، الذي ترجمته "عربي
مليون دوالر لصالح حمالت داعمة إلعادة انتخاب ترامب، فضال عن مرشحين  250يبلغ نحو 

 جمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ.
 1/11/2020"، 21عربي "

 
 "إسرائيلـ"مخصصة ل 35-مستشار بايدن: طائرات إف .41

اسيين للمرشح الرئاسي قال توني بلينكن، كبير المستشارين السي: وكاالت -الصحافة اإلسرائيلية 
( لإلمارات العربية المتحدة يترك االنطباع بأن F-35) 35-األميركي جو بايدن إن بيع طائرات إف

 اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب كان عبارة عن نوع من "المقايضة".
د ( نشر األحThe Times of Israelوأضاف بلينكن في حوار مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" )

بأنه غير مرتاح اللتزام إدارة ترامب ببيع المقاتلة األميركية األكثر تطورا لإلمارات، خاصة وقد تزامن 
 ذلك مع مفاوضات التطبيع مع إسرائيل هذا الصيف.
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واعترف المستشار األميركي بأن إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما خصصت تلك الطائرة 
 ي المنطقة".إلسرائيل "وإسرائيل فقط ف

 1/11/2020الجزيرة.نت، 
 

 " لإلمارات بهدف فمان التفوع العسكر  إلسرائيل في المن قةF-35الكونغرس يضع قيودًا لبيع " .42
وضع مشروع قانون جرى طرحه في الكونغرس األمريكي بعنوان "قانون حماية : الشرق  –الدوحة 

ى بيع أنواع محددة من األسلحة األمريكية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق األوسط"، قيودا جديدة عل
 للدول في الشرق األوسط، بهدف ضمان التفوق العسكري إلسرائيل في المنطقة.

وقّدم مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب األمريكي إليوت إنغل وعدد من 
" 35-طائرة من طراز "إف 50يع النواب الديمقراطيين، وذلك عقب إعالن اإلدارة األمريكية عزمها ب

(F-35.لدولة اإلمارات ) 
وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من األسلحة األميركية لدول الشرق 
األوسط، باستثناء إسرائيل، ما لم تستوِف تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية 

 استخدامها النتهاك القانون الدولي اإلنساني.  التفوق العسكري النوعي إلسرائيل وعدم
 1/11/2020الشرع، الدوحة، 

 
/ ماليين يورو لدفع الرواتب ومخصصات التقاعد عن شهر أيلو  10يقدم  االتحاد األوروبي .43

 سبتمبر
ماليين يورو لمساعدة السلطة الوطنية  10قدم االتحاد األوروبي مساهمة بمبلغ وفا: -القدس

فع رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر أيلول لموظفيها المدنيين، غالبيتهم من الفلسطينية في د
 موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

وقال ممثل االتحاد األوروبي سفين كون فون بورغسدورف في بيان صدر، مساء اليوم األحد، أنه 
ي النفقات الجارية لموازنة السلطة ماليين يورو، تكون مساهمتنا اإلجمالية ف 10بهذه الدفعة وقيمتها 
حان الوقت للعمل على وأضاف: "مليون يورو،  90قد وصلت الى حوالي  2020الفلسطينية في عام 

وجه السرعة، لتحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل وتسليمها 
 ". للسلطة الفلسطينية

 1/11/2020، الفلس ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
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 وفاة روبرت فيسك أشهر صحافي بري اني مؤيد للقضية الفلس ينية  .44
توفي الصحافي البريطاني الشهير روبرت فيسك، األحد في العاصمة اإليرلندية  :الشرق  –الدوحة 

 عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية. 74دبلن، عن عمر يناهز 
الصحفيين البريطانيين في منطقة الشرق األوسط لسنوات طويلة،  وروبرت فيسك هو أشهر المراسلين

 وكان شاهدا على أبرز حروب العرب خالل األربعين سنة الماضية.
وغّطى روبرت فيسك معظم الحروب العربية، ومنها الحرب األهلية في لبنان، ومجزرة صبرا  

 وشاتيال، والحرب العراقية اإليرانية وحرب الخليج.
، 2008حد أبرز الصحفيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وشارك في تغطية حرب غزة ويعد فيسك أ

 وتحدث عن مجازر االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين.
وكان فيسك من أشد المعارضين لما يعرف بـ"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس األمريكي دونالد  

عا لحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، ووداعا ترامب، إذ علق عليها بالقول؛ إن خطته "قالت ودا 
للقدس عاصمة لفلسطين، ووداعا لألونروا، لكنها رحبت باالحتالل اإلسرائيلي الدائم للضفة الغربية 

 والضم الكامل للمستوطنات اإلسرائيلية التي أقيمت هناك منتهكة القانون الدولي".
 1/11/2020الشرع، الدوحة، 

 
 تشارك أهالي كفل حارس ق اف ثمار الزيتون  س ينلدى فل ممثلة كندا .45

شاركت ممثلة كندا لدى دولة فلسطين روبن ويتلوفر، وقائد البعثة الكندية في مدينة القدس : سلفيت
فريق بروتيوس العميد جانوت بوشير، إلى جانب محافظ سلفيت عبد هللا كميل، اليوم األحد، مزارعي 

"آريئيل" المقاومة عنوة على أراضي المواطنين، قطاف ثمار بلدة كفل حارس القريبة من مستوطنة 
 الزيتون.

أعربت روبن عن سعادتها والوفد المرافق للمشاركة في قطف ثمار الزيتون مع المزارعين واألهالي و 
 في محافظة سلفيت، مؤكدة عمق العالقة التاريخية القائمة بين كندا وفلسطين.
 1/11/2020، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس ين

 
 السل ة وبايدن: الفرصة األخيرة .46

 علي الجرباوي د. 
 عنوان المقال مقصود، وسيتضح من السياق.

*** 
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أربع سنوات عجاف بانتظارنا في حال فوز ترامب، وال حاجة لتوضيح ذلك، ففترة إدارته األولى ُتثبت 
الثانية، إن نجح، أي فرصة حقيقية  ذلك بامتياز. ومن دون استسالم فلسطيني كامل، لن تشهد فترته

 لترميم العالقة مع السلطة.
*** 

أما في حال فوز بايدن فمن الممكن أن يكون األمر مختلفًا، بعض الشيء، وقد يفتح ذلك منفذًا 
ضّيقًا للسلطة؛ فرصة وإمكانية محددة، ولكنها سُتشّكل لها تحدّيًا، ألنها لن تكون مجانية، بل ستأتي 

 الفرصة األخيرة المتاحة لها. -برأيي  –تطلب منها دفعه، وستكون مقابل ثمن سيُ 
*** 

سيكون بايدن، إن نجح، رئيسًا لفترة واحدة. ومع أن ذلك قد يكون مفيدًا، إذ قد يحرره ذلك من 
التزامات عليه أن يفي بها لمراكز قوى وجماعات ضغط، عليه استمالتها لو كان سيترشح لفترة ثانية، 

 عني، بالمقابل، أن الفرصة ستكون معه قصيرة ومحدودة، ال تسمح بالتلكؤ والتردد.إال أن ذلك ي
في إشارة مشّجعة، كان بايدن قد أعلن عن معارضته لخطة الضّم التي أعلنت عنها إدارة ترامب، وتّم 
 الحقًا إرجاؤها، ولكن ليس إلغاؤها. ومع أن ذلك يبدو مشجعًا، وقد يبعث الطمأنينة في نفوس البعض

منا، إال أنه يتوجب التحذير من ضرورة عدم االنزالق بسببه في مربع االطمئنان واالرتياح، فذلك 
 سيقود إلى مزيد من التهلكة.

بايدن مؤيد تقليدي إلسرائيل، عن قناعة، وملتزم بحماية وجودها ودعم أمنها. هذا أمر محسوم 
ممكن االختالف بشأنها مع حكومة ومفروغ منه. هو ينطلق من ذلك الموقف، وتبقى تفاصيل من ال

نتنياهو اليمينية، ومن يواليها في واشنطن. يخطئ من يتوقع، ويبني آمااًل على إمكانية أن يغّير 
بايدن اتجاه مسار السياسة األميركية التقليدية المتعلقة بإسرائيل والقضية الفلسطينية، إذ إنه أحد 

ذه السياسة، ونجح في خلخلتها، كان ترامب. إن أركانها لنصف قرٍن ماٍض. من حاول أن يغّير ه
أكثر ما يمكن أن ُيتوقع من بايدن القيام به هو إعادة هذه السياسة إلى مسارها التقليدي، ولكن مع 
التغاضي عّما قام به ترامب من إجراءات، كنقل السفارة األميركية إلى القدس، من جهة، وتشجيع 

 العربية، من جهة أخرى. –ت اإلسرائيلية المضي ُقدمًا في مسار تطبيع العالقا
 ما معنى أن ُيعيد بايدن السياسة األميركية إلى مسارها التقليدي؟

معنى ذلك العودة إلى مربع "إدارة الصراع"، وليس السعّي إليجاد حّل له. و"إدارة الصراع" تعني 
هما إلى المستقبل المفتوح السعي لتخفيف حّدة الصراع بين الطرفين قدر اإلمكان، وترحيل الصراع بين

على بارقة أمل، وإن غير واقعية، بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة. ولذلك يعتمد مسار 
"إدارة الصراع" على إبقاء خيار "حل الدولتين" حّيًا، إذ ُيمّثل غطاء مناسبًا، وعلى األغلب مرغوبًا، 
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سطينيين فتحة األمل المرتجى، والمستقبل الواعد، تتغطى به جميع األطراف. فهو يمّثل لكثير من الفل
التي تفتح المجال لتخطي ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية. وهي بذات الوقت تعطي إسرائيل الفرصة 
لالستمرار في سياساتها التوسعية، وعلى رأسها الضم الصامت لألراضي الفلسطينية. كما وتمنح 

عن االدعاء بعدم التخلي عن مسعى البحث عن تسوية المجتمع الدولي واإلقليمي الراحة الناتجة 
 سياسية.

بإعادة بايدن السياسة األميركية إلى مسارها التقليدي القائم على "إدارة الصراع"، وتحت خيار "حل 
الدولتين"، من المتوقع منه أن يتخذ عدة خطوات استرجاعية، كأن يجد طريقة إلعادة فتح مكتب 

وأن يعيد تدفق المساعدات المالية للسلطة، ومن الممكن لألونروا، وأن منظمة التحرير في واشنطن، 
 يتجه إلعادة فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية.

ولكن هذه الخطوات ستكون مرهونة، بالمقابل، بخطوات استجابية متوقعة، بل مطلوبة، من الجانب 
ابق عهده مع إسرائيل االحتاللية، بما الفلسطيني. يقف على رأس هذه الطلبات إعادة الوضع إلى س

 –في ذلك التنسيق األمني معها، والعودة إلى مسار المفاوضات المفتوحة، والقبول بالتطبيع العربي 
اإلسرائيلي. هذا هو الثمن المقابل لعودة األمور مع أميركا إلى سابق عهد ترامب، مضافًا إليه ازدراد 

 تبعيات ذلك العهد.
*** 

ينيًا تقييم الثمن المطلوب؟ هل يجب قبوله، حتى وإن كان باهظًا وغير منصف أم كيف يتم فلسط
 يجب رفضه إدارة بايدن، هذا إن نجح؟

الوضع على مفترق طرق، وال يحتمل المزيد من المواربة أو االحتماء خلف شعارات أصبحت 
د على تحديد األولوية مستهلكة، بل يتطلب الكثير من المصارحة. إن اإلجابة عن األسئلة أعاله تعتم

الفلسطينية للمرحلة القادمة. وبشكل مباشر: هل األولوية هي للحفاظ على بقاء السلطة، أم لخط 
طريق ساٍع لفرض مساٍر هدفه إيجاد حٍل للقضية الفلسطينية، ما قد يتطلب التضحية بوجود هذه 

ى السلطة وحّل القضية السلطة. ويجب الوضوح التام، واإليضاح الكامل للناس، أن اإلبقاء عل
الفلسطينية حاّلً مقبواًل، هدفان على األغلب ال يلتقيان، ألن األول يتطلب تقديم تنازالت ُتجحف 

 بإمكانية تحقق الثاني. فأي من الهدفين له األولوية؟
 يبدو جلّيًا أن النخبة السياسية الفلسطينية، بكل مكوناتها، وبغّض النظر عن شعاراتها العلنية، ترغب

في بقاء السلطة، بل وتتصارع مع بعضها عليها، وال يُغّر في ذلك الدعوات المجّوفة المطاِلبة 
، أن أغلبية 1967بإصالحها. كما ويتضح من استطالعات الرأي لفلسطينيي األرض المحتلة عام 
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داتهم عريضة منهم تريد بقاء السلطة، الرتباط حياتهم من جوانب متعددة بها، وبغّض النظر عن انتقا
 الالذعة ألدائها.

إذا كان هدف اإلبقاء على السلطة، الهدف األول، هو الهدف المرغوب، ولكن المتَستر عليه بنفحات 
من الشعارات التي ُتنّظر للهدف الثاني، دون ارتباطها باألفعال التي تقود إليه، ألن كلفتها عالية وال 

حصل، سيكون الفرصة األخيرة والقصيرة  توجد رغبة حقيقية في تحّملها، فإن نجاح بايدن، إن
المتاحة لتحقيق ذلك. ومع أن تقدير الموقف السياسي هذا قاس وجاف، ويدفع بالفلسطينيين إلى 
الخروج من نطاق "دائرة الراحة" التي يفّضلون البقاء داخلها واالحتماء بها، إال أنه تقدير مبني على 

ا بالمسؤولية والصراحة الالزمتين، وليس على االستمرار الحقائق، وإن كانت مزعجة وال يراد مواجهته
 بالتورية على الذات وإيجاد الراحة في عالم التمنيات.

*** 
إن كان تقدير الموقف صحيحًا، والهدف األول لفلسطينيي األرض المحتلة، هو الحفاظ على السلطة 

الفلسطينية عدم التلكؤ أو  الفلسطينية، فإن تحقيق ذلك، في حال نجاح بايدن، يتطلب من القيادة
االنتظار، بل اإلعراب الواضح والصريح والسريع عن الرغبة في إعادة العالقات مع أميركا إلى 
مجاريها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتحقيق ذلك. هذا التوجه الفلسطيني سيؤدي إلى إنعاش وضع 

سار يؤدي إلى حل القضية السلطة، وإنهاء "صفقة قرن" ترامب، ولكنه لن يؤدي إلى إطالق م
الفلسطينية، وإنما إلى تعويمها من خالل القذف بها مجددًا إلى مستقبل األيام. وفي حالة الوهن 

 الفلسطيني الحالي، قد يكون في ذلك الحد األدنى المرتجى من المصلحة والفائدة.
فكل التحليل السابق يصبح  أما إذا كانت هناك نّية فلسطينية حقيقية للمواجهة، فعاًل وليس قواًل فقط،

بال أهمية أو فائدة. المهم اآلن هو عدم االستمرار في التورية، بل اتخاذ قرار ينهي حالة "الغمغمة"، 
التي وإن كانت مفيدة في "تقليط" الوضع الفلسطيني سابقًا، فإنها لم تُعد كذلك اآلن، ونحن في خّضم 

 حالة حرجة.
إن نجح بايدن فإن اكتشاف ذلك لن يحتاج سوى لبضعة  هل نتعظ، أم سنبقى في حالة نكران؟

 أسابيع.
 2/11/2020األيام، رام هللا، 
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 الشما  والجنوب.. جبهتان مشتعلتان أمام الجيش اإلسرائيلي .47
 د. عدنان أبو عامر

تزداد التقديرات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية مع مرور الوقت بشأن توتر ميداني قد يندلع في أي 
ة، حيث إن )إسرائيل( قد ال تجد نفسها متفاجئة على الحدود الجنوبية مع غزة، أو الشمالية مع لحظ

لبنان، ما يستدعي من الجيش اإلسرائيلي أن يكون مستعًدا للحرب، رغم محادثات التهدئة مع 
حماس، مع أن المزاعم اإلسرائيلية األخيرة بشأن كشف النفق األخير على حدود القطاع قد تؤدي 

 لزيادة التوترات بين )إسرائيل( وحماس.
تتزامن التوترات األمنية رغم أن )إسرائيل( تدعي رغبتها بالوصول لتسوية في غزة، لكن السؤال 
كالعادة سيكون عن الثمن، حيث تطالب حماس برفع الحصار، في حين تطالبها )إسرائيل( بالتخلي 

 عن المقاومة، والجهود العسكرية.
ية، من الطبيعي أن تستعد حماس ألي مواجهة قد تندلع فجأة، وفي إسرائيل وجهت من الناحية العمل

قيادتها السياسية الجيش لالستعداد ألي احتمال، خاصة مع إعالن قائده مؤخًرا أن القيادة الجنوبية 
للجيش ناضجة ومستعدة للغاية لعملية واسعة النطاق إذا لزم األمر، لكن هذا البيان يتطلب تصريًحا 

 لزًما بالنظر لألداء المتواضع للجيش بعدوانه األخير على غزة.م
واضح أن الهدف من أي حملة عسكرية إسرائيلية مزعومة لن يكون احتالل غزة، وهو هدف ال تقوى 
على دفع كلفته إسرائيل، بل القيام بعمليات عسكرية بحرية وجوية وبرية، بطريقة تضع المزيد من 

باإلضرار بكبار أعضائها، وتشكيالتها، ومخازن أسلحتها، وذخيرتها،  الصعوبات أمام قدرات حماس
، وإضافة لذلك يسعى الجيش للقيام بذلك بسرعة لتجنب حملة طويلة كما االستراتيجيةوأصولها 

 .2014حصل في صيف 
يوًما، ما يجعل  90في الجنوب أمام حماس، وفي الشمال أمام حزب هللا، تستمر التوترات ألكثر من 

ائيل على مسافة قصيرة من التصعيد العسكري، مع أن اإلسرائيليين يحيون في هذه األيام الذكرى إسر 
، وهم يستمعون لتجارب قادة الحرب، وما واجهوه من مواجهة 1973لحرب أكتوبر  47السنوية الـ

 قاسية من الدبابات السورية والمصرية المعادية.
ه إسرائيل في المرحلة القادمة، بغض النظر عن الجبهة التقييم اإلسرائيلي السائد أن ما قد تواجه

المتوقعة، هي حرب، حرب حقيقية، وفي الحرب هناك مهام يجب القيام بها، واالستعداد لها، في 
 الحرب القادمة، سواء كانت على حدود غزة مع حماس، أو حدود لبنان مع حزب هللا.

رتال المدرعة في مرتفعات الجوالن السورية وصحراء ال ُيخفي اإلسرائيليون قلقهم من أنه بداًل من األ
سيناء المصرية، سيلتقي الجيش اإلسرائيلي مع الكوماندوز الفلسطيني أو اللبناني، فوق األرض 
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وتحتها، في مناطق حضرية كثيفة من لبنان وغزة، وسيتم استبدال القوات الجوية المصرية والسورية 
تين، ما يستدعي من الجيش اإلسرائيلي أن يكون مستعًدا لكل بترسانة صواريخ هائلة لهاتين المنظم

 احتمال، وسط جملة التهديدات المتزايدة.
 1/11/2020فلس ين أون الين، 

 
 اتفاقّيات السالم تفتح أمام إسرائيل فرصًا اقتصادية هائلة .48

 اوريئيل لين
الدولة اتفاقات سالم معها،  عقدت دولتنا، مؤخرًا، سلسلة اتفاقات سالم مع دول، لم يكن لنا منذ قيام

أو أنها كانت بشكل علني معادية إلسرائيل، مثل السودان. ال أحد يشكك باألهمية السياسية بعيدة 
المدى لهذه االتفاقات، فهذه بشرى سالم حقيقية، سيتعمق تأثيرها وسيتسع، وسينقذ إسرائيل من وضع 

 ولة.السياسي في الجانب الشرقي للد –شبه الحصار الجغرافي 
ولكن إلى جانب البعد السياسي، فإن الجانب االقتصادي مهم جدا؛ ويمكن أن نشعر بحماية قطاعنا 
التجاري. فهل تفتح هذه االتفاقات أمام إسرائيل أفقا اقتصاديا عظيم األهمية؟ في نهاية المطاف توجد 

ة حرة مع الواليات المتحدة لدولة إسرائيل اتفاقات تجارة حرة مع أكبر وأغنى بلدان العالم: اتفاق تجار 
 واتفاق تجارة حرة مع االتحاد األوروبي.

يمكن أن نقول اليوم، بعد أن أقامت الصين والهند أيضا عالقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل أكثر من 
عشرين سنة، إن العالم بات كله تقريبا مفتوحا أمامنا للتجارة، ولالستيراد ولالستثمارات المتبادلة. 

ي فما هي األهمية الخاصة في اتفاقات السالم التي توجد لنا مع دولة مثل اإلمارات، التي تعد وبالتال
 مليون نسمة، أو مع البحرين. 11

ان اتفاق السالم المباشر مع اإلمارات واالتفاقات األخرى مع مناطق التجارة الحرة في دبي، في 
كبرى: الدائرة األولى هي اإلمارات نفسها.  الموانئ وفي المطارات، تفتح ثالث دوائر عمل ذات أهمية

مليار دوالر، نحو ضعفين ونصف ضعف استيراد  240لهذه الدولة قوة شرائية كبيرة وحجم استيراد بـ 
 مليارات دوالر. 107إسرائيل الذي يبلغ 

دور الدائرة الثانية هي دول الخليج، التي سنصل إليها عبر اإلمارات ومناطق التجارة الحرة هناك. وي
مليون نسمة. سوق  50الحديث عن دول مثل قطر، الكويت، والسعودية، يقترب عدد سكانها من 

 كبيرة بحد ذاتها.
 الدائرة الثالثة هي بلدان مثل شرق إفريقيا، جنوب شرقي آسيا، ماليزيا، وحتى الهند والصين.
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اء كبير ومطار كبير من فمن خالل مناطق التجارة الحرة المفتوحة جدًا في دبي، والتي هي أيضا مين
 أكثرها طلبا في العالم، نحظى بجسر نصل عبره إلى بلدان الدائرة الثالثة.

 اإلمكانية الكامنة كبيرة ومبهرة، وهي بالتأكيد ستساهم في رفع حقيقي لمستوى االقتصاد اإلسرائيلي.
 سرائيل.يوجد لنا الكثير مما نعرضه عليهم، وتوجد لهم مصلحة في التطويرات المتقدمة إل

تمنح مناطق التجارة الحرة هذه جملة متنوعة من الخدمات اللوجستية والمالية، بل وإمكانية بناء 
 خطوط إنتاج.

هذا هو السبب الذي يجعل قسمًا مهمًا من الشركات الكبرى في العالم تعمل هناك منذ اآلن، ويمكن 
ذه شركات فرعية إسرائيلية بملكية لألعمال التجارية في إسرائيل أن تقيم في المناطق التجارية ه

 إسرائيلية كاملة أو بالشراكة مع شركات من دول أجنبية.
ميزة أخرى لمناطق التجارة الحرة هذه هي اإلعفاء من الضريبة. يمكن لهذه الشركات أن تطور نشاطا 

 ا وآسيا.يطلق أذرعها سواء إلى اإلمارات أو بلدان الخليج أو المجال غير المحدود تقريبا إلفريقي
فضال عن التصدير اإلسرائيلي المطلوب، مثل الوسائل القتالية أو خدمات السايبر، توجد إلسرائيل 
تطويرات متقدمة ستكون فيها ميزة هائلة لإلمارات ولجيرانها أيضا، مثل تحلية المياه: إدارة ناجعة 

ط الخام ومنتجاته؛ لشبكات المياه وتحسين المياه؛ تطوير طاقة شمسية تحل محل استخدام النف
الزراعة الصحراوية المتطورة بمفهومها األوسع؛ مزروعات صحراوية؛ مزروعات جافة؛ برك سمك؛ 

 وكله بالطبع بمساعدة تكنولوجيا الماء.
إضافة إلى ذلك، يوجد في بلدان الخليج طلب كبير على الغذاء، الكيماويات، منتجات البالستيك، 

بية واألمن الداخلي، وكذا خدمات البرمجة والبحث والتطوير، التي المستلزمات الطبية، الخدمات الط
توجد إلسرائيل فيها قدرات مثبتة مقدرة في عموم العالم. هذه فرص اقتصادية كبرى، ومع تأطير 

 خطوط الطيران بين الدولتين ستفتح سوق كبيرة وجديدة.

كون أيضا زخم نشاط في ولكن ليس فقط في مجال التصدير يمكن أن يكون زخم نشاط واضح. سي
االتجاه المقابل للتصدير من اإلمارات إلى إسرائيل لمنتجات النفط، الغذاء، الحجارة الكريمة، 
المجوهرات وخدمات السياحة. كما أنه في مجال االستثمارات المتبادلة المجال مفتوح. لإلمارات 

د لها مصلحة في االستثمار في مليار دوالر، ومثل الصين الكبرى، توج 1.3صندوق استثمار بمقدار 
التكنولوجيات المتطورة في إسرائيل. نأمل جدا أن تولد هذه اإلمكانيات االقتصادية فضال عن اتفاقات 

 السالم عالقات ودية حقيقية أيضا بين سكان الشعبين.   
 «معاريف»
 2/11/2020األيام، رام هللا، 
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