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 40 :صورة
*** 

 
 شهيد وجريحان في غارات إسرائيلية على غزة .1

صابة اثنين آخرين بجراح أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر  اليوم السبت عن استشهاد فلسطيني وا 
 "بين خطيرة ومتوسطة"، جراء الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح مقتضب إن أحمد محمد الشحري 
رائيلية على منطقة تقع غرب مدينة عاما( استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارة إس 27)

 خان يونس جنوبي القطاع.
كما أصيب في ذات الغارة فلسطينيان آخران ُوصفت جراحهما بين المتوسطة والخطيرة، وُأدخال إلى 

 مستشفى "ناصر" في مدينة خان يونس، دون مزيد من التفاصيل.
الغارات الجوية على مواقع من جهته، قال مصدر أمني في غزة إن "قوات االحتالل شنت عشرات 

للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأضرار 
 مادية جسيمة في هذه المواقع وعدد من المباني المدنية القريبة منها".

ن قطاع وأعلن كل من الشرطة والجيش في إسرائيل مساء أمس الجمعة أن عشرة "صواريخ" أطِلقت م
وهي الليلة الثانية على التوالي التي  غزة أصاب أحدها منزال في جنوب إسرائيل، بدون سقوط جرحى.

 12ُتطلق فيها صواريخ من القطاع على األراضي اإلسرائيلية، علما بأن آخر صاروخ أطلق يوم 
 سبتمبر/أيلول الماضي.

 2/11/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : قطر واألمم المتحدة تجريان محادثات مع األطراف الفلسطينية بشأن االنتخابات"القدس" .2
كشفت مصادر فلسطينية، عن جهود كبيرة تبذل من قبل  :ــــــاصخــ -" القدس" دوت كوم -رام هللا 

دولة قطر، واألمم المتحدة، لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كافة األطراف الفلسطينية بشأن إجراء 
االنتخابات ضمن توافق بين حركتي فتح وحماس من جهة، ومع الفصائل من جهة أخرى، من أجل 

 ألطراف على إنجازها.إنجاح هذه المهمة في ظل موافقة كافة ا
وقالت المصادر لـ القدس، إن تواجد السفير القطري محمد العمادي في الضفة الغربية ولقائه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ومن ثم عقد لقاء مع قيادات حركة حماس في 

ار هذه الجهود لتقريب وجهات الضفة الغربية وخاصًة ممثليها في المجلس التشريعي، تأتي في إط
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النظر، خاصًة وأنه على تواصل مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وقيادة حماس في 
 غزة.

ووفًقا للمصادر، فإن نيكوالي ميالدينوف مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، هو 
مع السفير القطري العمادي. مشيرًة إلى أن  اآلخر يتواصل مع كافة األطراف ضمن تنسيق الخطوات

اللقاء الذي جمعهما مؤخًرا في القدس بحث قضية االنتخابات إلى جانب ما يتعلق بقضية التفاهمات 
 الخاصة بالهدوء في غزة.

ولفتت المصادر، إلى أن ميالدينوف قد يزور قطاع غزة خالل األيام المقبلة للقاء قيادات حماس 
خابات وتفاهمات الهدوء. مرجحًة أن يعود العمادي لغزة في حال كان هناك حاجة لبحث ملفات االنت

 من أجل لقاء قيادة حماس من أجل إحداث مزيد من التقارب بين كافة الجهات.
وأشارت المصادر، إلى أن القيادة الفلسطينية رحبت بالجهد القطري واألممي، وأن اتصاالت جرت 

انية استغالل التوافق الحالي بين األطراف من أجل إجراء مع مصر وأطراف أخرى من أجل إمك
ن كانت غير متزامنة بحيث تجري خالل   أشهر. 3االنتخابات حتى وا 

 1/11/2019، القدس، القدس
 

 : موقف السعودية من فلسطين ال يحتاج إلى شهادة من أحدردًا على تركيا عريقات .3
فلسطينية، صائب عريقات، االتهامات التركية رفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال

للمملكة العربية السعودية، مثمنًا مواقفها تجاه القضية الفلسطينية. وقال عريقات، في تصريحات 
إن السعودية تدعم مواقفها تجاه «: »العين اإلخبارية»الرسمية نقلتها « صوت فلسطين»إلذاعة 

 «.نيفلسطين والقدس من خالل ثقلها السياسي والدي
ورّد على وزير خارجية تركيا الذي زعم أن الرياض تضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازالت في 

وشدد «. مواقف السعودية تجاه قضية فلسطين ال تحتاج الى شهادة أحد»موضوع القدس، قائاًل: إن 
 على أن السعودية تدعم فلسطين والقدس من خالل ثقلها السياسي والديني.

ات الفلسطينية، أكد عريقات أنها يجب أن تتم ألنها استحقاق للشعب الفلسطيني، وهي وحول االنتخاب
ليست مّنة من أحد، مؤكدًا أهمية إجراء االنتخابات العامة، ألنها استحقاق وطني وقانوني، ال يحق 

 ألي جهة منع إجرائها.
 2/11/2019، الخليج، الشارقة

 
 



 
 
 
 

 

 6 ص             5076 العدد:             11/2/2019 سبتلا التاريخ: 

                                    

 الضفة وضم أجزاء منها بلغت مراحل متقدمةأسرلة  "إسرائيل"الخارجية: مخططات وزارة  .4
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مخططات أسرلة الضفة الغربية المحتلة وتهويدها، وضم : رام هللا

أجزاء واسعة منها، وفرض القانون اإلسرائيلي عليها بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد استيالء 
يطا جنوب الخليل، وهي المنطقة الممتدة من شرق آالف دونم من أراضي بلدة  3االحتالل على 

 الظاهرية حتى البحر الميت ضمن ما يسمى بـ"خطة آلون".
وأوضحت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذه الخطة ستؤدي إلى فصل القدس الشرقية 

يرة إلى أن المحتلة عن محيطها الفلسطيني، في أبشع عملية استعمارية في المرحلة الحالية، مش
استيالء االحتالل على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة يعبد والقرى المجاورة لها غرب 

 جنين، يهدف إلى إحياء وتعميق المشروع االستيطاني االستعماري في تلك المنطقة.
ة، وأوضحت أن ذلك يأتي وسط تنفيذ عدد كبير من الطرق والسكك الحديدية االستيطانية الضخم

التي ستؤدي الى ربط جميع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية بعضها البعض من جهة 
 ، وبالتالي نهش كل الفرص إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.1948وبأراضي عام 

وأضافت أن عمليات األسرلة والتهويد وصلت إلى باطن األرض الفلسطينية، حيث افتتح االحتالل 
 األرض على مشارف القدس الشرقية المحتلة. مقبرة ضخمة تحت

 1/11/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يطالب دول العالم وبرلماناتها باالعتراف بدولة فلسطين "الوطني الفلسطيني" .5
طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف : كمال زكارنة -عمان 
فلسطين إلى االعتراف بها وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافًا للشعب الفلسطيني  بدولة

الذي ال يزال يدفع ثمنًا باهظًا دمًا وتشردًا، نتيجة لوعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضنا وحقوقنا 
 المشروعة

أن هذا الوعد »، على وعد بلفور 102وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره بمناسبة مرور 
االستعماري يعتبر وفقًا ألحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتالع وتهجير أكثر من 

بادة أكثر من  قرية وبلدة  531نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وا 
 «.فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا

إنه آن األوان لوضع حٍد لمعاناة شعبنا، الذي ال يزال حتى اآلن يعيش »طني: وقال المجلس الو 
لزامه بتنفيذ قراراته، االمر الذي أدى الى  تحت احتالل مجرم، َعِجَز المجتمع الدولي عن محاسبته وا 
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، استمرار تلك الجريمة التي ال تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل واالعتقال واالستيطان
 «.األمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا

 2/11/2019، الدستور، عّمان
 

 القدسالي طالب بدعم أهيمبادرة لمواجهة التطبيع ... ويدعو إلى هنية  .6
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح الجمعة، إلى إنشاء : الرأي-غزة

صندوق شعبي لدعم أهالي القدس المحتلة مؤكدًا على أن المرحلة الحالية هي األكثر خطورة على 
 والمسيحية. قضيتنا وعلى القدس ومقدساتها اإلسالمية

وقال هنية خالل كلمة له عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس بدورته الحادية 
عشر تحت شعار "معا ضد الصفقة والتطبيع "في اسطنبول:" إّن المؤتمر يؤكد على أن قضية 

 الشعوب.فلسطين قضية رئيسية وأساسية لدى 
مج عمل وروية إلسقاط صفقة القرن ومواجهة التطبيع مع وطالب هنية المؤتمر بوضع خطة وبرنا

طالق مبادرة شعبية لمواجهة التطبيع مع "إسرائيل"، مثمًنا موقف الرئيس التونسي قيس  "إسرائيل"، وا 
 سعّيد الرافض للتطبيع

وأشار إلى أن القدس تمثل رمز وحدة األمة بكل أطيافها وأعرافها ومذاهبها، ورمز القضية الفلسطينية 
وأكد  وجوهر الصراع مع المشروع الصهيوني وهي رمز الصراع مع إسرائيل وال فلسطين بدون القدس.

أن صفقة القرن يتعدى خطرها إلى المنطقة بشكل عام وال يقتصر أثرها على القدس وفلسطين فقط، 
 واستطرد بقوله إن "قضية فلسطين مشدًدا على أن مواجهتها أصبحت ضرورة تستلزم منا التوحد.

قضية رئيسية وأساسية لدى الشعوب.. ونحن متمسكون بأرضنا وبكل فلسطين ولن نعترف بإسرائيل 
صرار".  وسنحمي المسجد األقصى بكل عزيمة وا 

 1/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 جيش االحتالل يدعي إطالق "صواريخ" من غزة .7
شرة "صواريخ" أطلقت من قطاع غزة على اّدعى جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء الجمعة، أن ع

وأفاد جيش االحتالل في بيان:  "جنوب إسرائيل" اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي ثمانية منها.
 "بعد صفارات اإلنذار التي انطلقت قبل دقائق قليلة، أطلقت صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل".
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روني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن أحد وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، منها الموقع اإللكت
الصواريخ سقط على منزل في مدينة سيدروت، القريبة من القطاع، فيما أشارت قناة "كان" إلى 

 إصابة إسرائيلية بجروح طفيفة.
والحقًا، قالت قناة "كان" الرسمية إن رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وهو ما لم 

 حتالل حتى اآلن.يعّقب عليه جيش اال
 وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ.

وفي أعقاب ذلك، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات 
 مع قائد الجيش.

 1/11/2019، العربي الجديد، لندن
 

 االنتخاباتفصائل تدعو للقاء وطني لالتفاق على آلية إجراء  .8
دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، أمس، إلى عقد لقاء وطني من أجل  غزة/ أكرم الشافعي:

 االتفاق على آلية إجراء االنتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر انتخابات رئاسية.
بحضور  جاء ذلك خالل لقاء صحفي، عقدته مؤسسة بيت الصحافة في مقّرها بمدينة غزة، أمس،

 ممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية.
وأكد ممثل حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع على جاهزية حركته لخوض االنتخابات المقبلة كرزمة 
متتالية أو متزامنة، مشيرًا إلى أن زيارة حنا ناصر رئيس لجنة االنتخابات المركزية األخيرة لغزة 

لسطيني الواحد على اعتبار ان االنتخابات أول لبنة إلعادة بنائه أسست لبداية تحقيق بناء البيت الف
 على مبدأ الشراكة والوحدة.

وجدد القانوع دعوة حركته لرئيس السلطة محمود عباس لزيارة قطاع غزة، وعقد لقاء قيادي وطني من 
أن حركة وشدد على ونقاطها. أجل توحيد الشعب الفلسطيني وترتيب العملية االنتخابية بتفاصيلها 

"حماس" بكل مكوناتها وأجهزتها لن تكون عائقا أو معطال، وستذلل كل العقبات من أجل الوصول 
 لعملية انتخابية ديمقراطية وشفافة.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة "الجهاد اإلسالمي"، خضر حبيب، في كلمته خالل اللقاء: إن رئيس 
تكون الفترة بين االنتخابات التشريعية والرئاسية نحو  لجنة االنتخابات، ناصر، طرح خالل زيارته أن

وأوضح حبيب أن إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من أهم الخطوات  "شهر أو شهرين".
إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني، معربا عن اعتقاده أنه يجب أن تسبق االنتخابات التشريعية 
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ك في أي انتخابات فلسطينية سواء كانت تشريعية أو وأكد على أن حركته لن تشار  والرئاسية.
 رئاسية.

من جانبه، رحب القيادي في حركة فتح مأمون سويدان بموافقة حركة حماس لخوض االنتخابات 
القادمة وفق مبدأ التوافق والشراكة وتحمل المسؤولية بعيدا عن الفئوية والحزبية "وفق قوله" ، داعيًا 

 اد للمشاركة عبر االنتخاب والترشح أيضًا.الشباب الفلسطيني لالستعد
وقال سويدان: "تلقينا بإيجابية موقف حركة حماس من المشاركة في االنتخابات ونتمنى ترجمة ذلك 
فعليا، وال نريد العودة للخلف، ونريد أن نتجاوز كل األزمات والخالفات وأن نبتعد عن "شيطان 

 التفاصيل".
 1/11/2019، فلسطين أون الين

 
 بطش: يجب أن يسبق االنتخابات حوار وطني إلزالة العراقيلال .9

خالد البطش  قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، الرأي: –غزة 
"يجب أن يسبق االنتخابات، حوارا وطنيا يزيل العراقيل أمام العملية االنتخابية ويرتب البيت الداخلي 

 ويضع األسس الحقيقية للشراكة".  
من مسيرات العودة وكسر الحصار  81وجاء ذلك في كلمة له خالل مشاركته في فعاليات الجمعة الـ

 وعد بلفور(. والتي بعنوان جمعة )يسقط غزة،شرق 
"ماذا بقي  متسائال:"آن األوان لوحدة وطنية قائمة على الشراكة وليس اإلقصاء"،  البطش:وأضاف 

لنا كفلسطينيين حتى نتوحد؟. لماذا لم ننهي االنقسام؟"، مؤكًدا أن وعد بلفور مات وسيبقى الشعب 
 قيامة".وال باألقصىالفلسطيني وأن وعده سيندثر وسيبقى شبعنا في القدس يتمسك 

ولفت البطش إلى أن "معركتنا مع االحتالل لن تنتهي إال بزواله"، مؤكدا على المضي في مسيرات 
 العودة والنضال الفلسطيني حتى يحقق أهدافه.

 1/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مأصيب بها قبل أعوا المجاهد براء العمور الذي استشهد متأثرًا بجراحه ينعىالقسام  .10
زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إلى : غزة

العال أحد مجاهديها من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها 
 قبل أعوام.
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مًا(، والذي استشهد اليوم عا 30ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري الشهيد براء عادل العمور )
مضيفًة "ليمضي إلى ربه بعد  الجمعة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خالل حرب العصف المأكول.

حياٍة مباركٍة حافلٍة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل هللا، نحسبه من الشهداء األبرار 
 األطهار وال نزكي على هللا أحدًا".

 1/11/2019، فلسطين أون الين
 

 في ذكرى وعد بلفور.. حماس تدعو لحماية الالجئين الفلسطينيين .11
في لبنان، في الذكرى الـ « حماس»دعا مكتب شؤون الالجئين لحركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

لوعد بلفور، إلى حماية الالجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتأمين الحياة الكريمة  102
 وتجنيبهم الصراعات الدائرة.لهم، 

وقال المكتب، في بياٍن له اليوم الجمعة تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه: إنَّ وعد بلفور 
، تتحّمل مسؤوليته بريطانيا «وعد من ال يملك لمن ال يستحق»وعٌد جائر وباطل ومرفوض، وهو 

سطين وتسّببت في نكبة الشعب والدول التي ساندت إقامة الكيان الصهيوني على أرض فل
 الفلسطيني.

وشدد المكتب على أنه ال أحد يملك التنازل عن حّق عودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي هّجروا 
منها، "فهو حقٌّ ثابت ومقّدس، وال تفريط فيه وال مساومة عليه، ولن تقبل جماهير شعبنا بحلول 

 جزئية كالتوطين والوطن البديل وغيرها".
الوحيد القادر على ردع االحتالل  االستراتيجيكد أن الّتمسك بجميع أشكال المقاومة هو الخيار وأ

 واسترداد الحقوق المسلوبة وتحرير األرض واألقصى والمقدسات واألسرى.
 1/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قذائف صاروخية من غزة عشرمشاورات بين نتنياهو وكوخافي بعد إطالق  .12

أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية مساء اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء ووزير  -كوم "القدس"دوت -غزة 
الجيش بنيامين نتنياهو يجري اتصاالت مع رئيس هيئة األركان الجنرال أفيف كوخافي، دون مزيد 

 من التفاصيل.
وم وقالت إن إجراء المشاورات بين نتنياهو وكوخافي يأتي بعد إعالن الجيش اإلسرائيلي مساء الي

ن القبة الحديدية اعترضت  10الجمعة، إطالق   7قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه سديروت وا 
 منها.
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عاما،  65وأشارت اإلذاعة إلى أن القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة، أصابت سيدة/ 
 بجروح "طفيفة".

دون وقوع إصابات. ولم تعلن وأضافت اإلذاعة أن قذيفة أصابت منزال في سديروت المحاذية للقطاع 
 أي جهة مسؤوليتها عن إطالق القذائف.

 1/11/2019القدس، القدس، 
 

 نتنياهو: جرأة إيران تتزايد وال يمكننا التعويل على أميركا .13
بنيامين نتنياهو، اعتبر أنه لم يعد ممكنا إلسرائيل أفادت قناة عبرية بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
 التعويل على الواليات المتحدة في مواجهة إيران.

"، مساء أمس، بأن نتنياهو صرح خالل اجتماع مع وزرائه قبل عدة 13وأفادت القناة العبرية الـ"
أنه ال يمكن أسابيع، بأن الرئيس األمريكي دونالد ترامب لن يتخذ خطوات ملموسة ضد إيران، وب

 التعويل على تلك السياسة.
وأوضحت القناة العبرية أن نتنياهو انتقد سياسة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، خاصة تجاه إيران، 
وتجاهله عدم الرد على إيران، وهو ما صرح به خالل مراسم االحتفال بخريجي دورة ضباط في 

 الجيش اإلسرائيلي.
تنياهو ومعه رئيس هيئة األركان، الجنرال أفيف كوخافي، قد أعربا عن وأوردت القناة العبرية أن ن

 قلقهما من امتناع إدارة ترامب عن اتخاذ خطوات جدية في وجه إيران.
وقال نتنياهو خالل تلك الحفلة: حدة الجرأة اإليرانية في المنطقة تزايدت وتتزايد أكثر فأكثر بسبب 

 عدم الرد على اعتداءاتها.
هو إن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة للمس بها، وأشار إلى أن فشل دول أخرى، وتابع نتنيا

 ويقصد الواليات المتحدة األمريكية، بالقيام بالمثل، يشجع إيران.
 1/11/2019، األيام، رام هللا

 

 الجيش اإلسرائيلي يغّير نظام طيرانه فوق لبنان .14
الجمعة، األنباء التي نشرت في لبنان وادعت أن تل أبيب: نفى الجيش اإلسرائيلي، في بيان أمس 

باتجاه طائرة إسرائيلية مسّيرة اخترقت األجواء اللبنانية، تم « حزب هللا»جو أطلقه  –صاروخ أرض 
إسقاطه. وقال إن الصاروخ أخطأ الهدف وسقط على األراضي اللبنانية، فيما عادت الطائرة 

 اإلسرائيلية إلى قاعدتها بسالم.
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طق أن فشل الصاروخ اللبناني يعود إلى نظام دفاعي جديد يستخدمه سالح الجو وكشف النا
، إن «كان»اإلسرائيلي. وقال مصدر عسكري في حديث مع هيئة البث اإلسرائيلي الرسمية 

حسن نصر هللا، في شهر أغسطس )آب( « حزب هللا»التهديدات التي أطلقها األمين العام لـ
تطالع إسرائيلية تحّلق في سماء لبنان، دفعت سالح الجو في الماضي، باستهداف أي طائرة اس

التغيير »وبحسب هذا المصدر فإن «. تغيير طريقة عمله في سماء لبنان»الجيش اإلسرائيلي إلى 
المذكور جاء تحسبًا العتراض حزب هللا الُمسّيرات التابعة للجيش اإلسرائيلي بواسطة صواريخ مضادة 

عسكريًا إسرائيليًا قد يؤدي إلى تصعيد يتطور إلى حرب على الجبهة  للطائرات، ما يستوجب رداً 
مع لبنان. وأوضح أن تهديدات نصر هللا لم تؤد إلى تقليل حجم عمليات الجيش اإلسرائيلي « الشمالية

 في األجواء اللبنانية، غير أن الجيش قام بتعديالت تتعلق بمجال مناورة الطائرات اإلسرائيلية.
الجيش اإلسرائيلي حافظ على وتيرة عملياته في سماء لبنان بإصرار ألنه ال »أن وأضاف المصدر 

عمل سالح الجو اإلسرائيلي على تعديل »وأضاف: «. يسمح بترك هذه الساحة مرتعًا للنشاط اإليراني
طرق مسارات الطيران المتبعة لطائراته الُمسيرة في األجواء اللبنانية، باإلضافة إلى تغيير المسافات وال

واالرتفاعات على نحو متواصل، لمنع إصابتها بالصواريخ المضادة للطائرات التي يمتلكها حزب هللا، 
ما قد يستوجب ردًا إسرائيليًا. وهذه التغييرات هي التي منعت صاروخ حزب هللا المضاد للطائرات من 

نبطية جنوب لبنان، ما إصابة الطائرة الُمسيرة التي حّلقت، فجر الخميس، فوق سهل الميدنة قرب ال
 «.جّنب إسرائيل ضرورة الرد العسكري في عمق األراضي اللبنانية

وأكد المصدر العسكري اإلسرائيلي أن مشّغل الطائرة الُمسّيرة اإلسرائيلية رصد صاروخًا مضادًا 
ش الجي»وقال إن «. ناوره وضلله حتى أخطأ الهدف»للطائرات أطلق العتراض الُمسيرة اإلسرائيلية و

اإلسرائيلي قرر عدم الرد على استهداف طائرته الُمسيرة، بسبب فشل محاولة اعتراضها. فاهتمام 
 «.الجيش منصب على مشاكل أخرى في الجبهة الشمالية تتعلق بإيران

   2/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 تستضيف أول تمرين دولي لطائرات من الجيل الخامس "إسرائيل""العلم األزرق":  .15
أعلن الجيش اإلسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ يوم األحد  -ترجمة "القدس" دوت كوم  -رام هللا 

، وذلك للمرة F-35المقبل تدريبات جوية دولية بمشاركة عدد من الدول باستخدام طائرات الشبح 
 األولى.

وسيستمر حتى يوم وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن ذلك التدريب يحمل اسم "العلم األزرق" 
 الخميس المقبل انطالًقا من قاعدة "عوفدا" الجوية في الجنوب.
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ويشارك أكثر من ألف جندي ما بين طيارين وفنيين وعاملين بالقوات الجوية من بلدان تشمل ألمانيا 
يطاليا واليونان والواليات المتحدة األميركية. مشيرًا إلى أن   طاقم سيحضر من تلك الدول. 100وا 

شار إلى أنه سيتم استخدام عشرات الطائرات التي ستنفذ طلعات جوية مختلفة، وسيتم التعامل مع وأ
 سيناريوهات تتعلق بالقتال الجو واألراضي، ومواجهة الصواريخ المضادة وغيرها.

 1/11/2019، القدس، القدس

 
 ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق األمني .16

قال ضابط أمني إسرائيلي بارز، إن "قتل منفذي العمليات المسلحة في : أبو عامر عدنان -21عربي
الضفة الغربية ال يعّد الهدف األسمى، بالنسبة له على األقل، بقدر ما يعّد إلقاء القبض على أفراد 
الخاليا المنفذة والمخططة لهذه العمليات أكثر أهمية؛ صحيح أن قتل المنفذين يخفف من أجواء 

 ضب والحزن على مقتل اإلسرائيليين في تلك الهجمات، لكن ذلك ليس نهاية المطاف".الغ
الشاباك في حوار مطول مع -وأضاف أريك باربينغ الضابط السابق الكبير في جهاز األمن العام

" أنني "ما زلت أذكر 21الخبير العسكري يوآف ليمور، نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي
لعمليات اإلحباطية التي شاركت فيها، سواء من خالل اغتيال أو اعتقال قيادة حماس مئات ا

العسكرية في الضفة الغربية، المسؤولين عن سلسلة طويلة من العمليات التفجيرية في القدس ونتانيا 
 وحيفا، وقتلت عشرات اإلسرائيليين".

 هجمات حماس
افقتني آنذاك هو مقتل عبد هللا القواسمي أحد قادة وأشار إلى أن "أبرز العناوين اإلخبارية التي ر 

صابة المئات، في سلسلة عمليات تفجيرية  30حماس العسكريين، المسؤول عن قتل  إسرائيليا وا 
طالق نار، ألن اغتياله منع وقوع قتلى إسرائيليين آخرين، مما يذكرني باعتقال إبراهيم حامد  وا 

 حتى اليوم في السجن اإلسرائيلي".إسرائيليا، وما زال  80المسؤول عن قتل 
عاما، بدأها  27باربينغ، يتحدث للصحافة للمرة األولى بعد انتهاء مسيرته في الشاباك التي امتدت 

بتجنيد العمالء وأنهاها برئاسة قسم السايبر، وعاصر االنتفاضتين األولى والثانية، وتولى رئاسة 
كري، ومرحلة أوسلو، وخروج الجيش من بعض الشاباك بالقدس والضفة، ورافق تطور حماس العس

مناطق الضفة، وقاد عمليات عديدة بمدن رام هللا والخليل وبيت لحم، حتى عاد الجيش مجددا إليها 
 .2002عقب عملية السور الواقي في 

وأوضح أننا "ما زلنا في مرحلة العمليات الفردية، التي لم تنته بعد، ومن أجل التصدي لها، فإن 
يسعى لتطوير قدراته للتعرف على عالم جديد لم يكن مدرجا سابقا في أجندته األمنية، وهم الشاباك 
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المنفذون الوحيدون، من خالل العمل أكثر في الفضاء االفتراضي، حيث اإلنترنيت وشبكات التواصل 
االجتماعي، من أجل تجسيد أركان النظرية العسكرية اإلسرائيلية القائمة على اإلنذار والردع 

 والحسم".
 "السلطة تساعدنا"

عملية، بمعدل  100وقعت  2015وأوضح أنه "بين تشرين األول/ أكتوبر وكانون األول/ ديسمبر 
عملية واحدة يوميا، السلطة الفلسطينية تساعدنا في إحباط العديد من العمليات، رغم أننا قادرون 

ائيلية نقوم بإشراكها معنا، على العمل من دون مساعدتها، لكن ألسباب عملياتية ومصلحة إسر 
 %20ونمنحها حرية العمل، خاصة في أعماق المخيمات والقرى في جنين ونابلس وقباطية، وهناك 

 من العمليات أحبطتها السلطة الفلسطينية".
 1/11/2019، "21موقع "عربي 

 
يران "إسرائيل"تحذيرات من حرب قريبة بين  .17  وا 

نشرت صحيفتي "هآرتس" و "يديعوت أحرونوت"،  -"القدس" دوت كوم  -خاصة  ترجمة -رام هللا 
اليوم الجمعة، تقارير مطولة تشير إلى مخاطر حقيقية من إمكانية نشوب حرب كبيرة على عدة 

 جبهات أو جبهة الشمال لوحدها.
ن مؤخًرا بنجاح وتقول صحيفة "هآرتس"، إن كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين كانوا يتباهو 

الجهود المبذولة لمنع التواجد اإليراني في المنطقة، بات مختلًفا، مشيرًة إلى أن التهديد اإليراني تغير 
 بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى أن هناك حالة من القلق الحقيقي لدى المستويين السياسي والعسكري من هجوم إيراني، 
اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي كرر أكثر من مرة خالل األيام مشيرًة إلى تحذيرات رئيس الوزر 

واألسابيع الماضية من أن هناك تحدًيا أمنًيا كبيًرا يتزايد من أسبوع إلى آخر، وأنه يجب التسلح 
واالستعداد لمواجهته. إلى جانب تأكيدات رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، بأن 

 لى الجبهتين الشمالية والجنوبية.الوضع متوتر وهش ع
وأشارت إلى أن مسؤول أمني كبير حذر في جلسة مغلقة من فقدان الجيش ميزته وقوته في حال لم 
مكانية الدخول في  يبادر بنفسه بعملية مكثفة ضد تلك التهديدات، خاصًة مع زيادة قوة حزب هللا، وا 

من أن الميزانية الحالية لن تكون كافية مواجهة مباشرة مع طهران. مشيرًة إلى تحذيرات أخرى 
 للتعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران.
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وتساءلت الصحيفة فيما إذا كانت إسرائيل بالفعل تواجه تهديدات لم يكن لها مثيل من قبل، وهل 
كانت انجازاتها في إبقاء شبح الحرب بعيدة قد تآكلت، أم كان التفاخر المسبق مفرًطا به، أو هناك 
شخًصا يريد المبالغة في خطورة الوضع الحتياجاته الشخصية. باإلشارة إلى نتنياهو الذي يكافح من 

 أجل حياته السياسية. وكذلك محاولة الجيش وسعيه للترويج لضرورة تمرير ميزانيته.
وقالت الصحيفة إن هناك أكثر من جهة أمنية ومصادر مختلفة أكدت وجود تهديدات من إيران 

مكانية إطالق صواريخ دقيقة من العراق أو اليمن. مشيرًة إلى أنه تم شراء طائراة وحزب هللا  F-35، وا 
وصواريخ دقيقة ودبابات متطورة وتحسين قدرات قوات الكوماندوز لغرض التعامل مع ذلك، وتم تزويد 

 الجيش بأنظمة استخباراتية بميزانية ضخمة ومتطورة.
االستخباراتية السابقة كانت تشير إلى نجاح إسرائيل بإبعاد شبح المواجهة وأشارت إلى أن التقييمات 

مع إيران بفعل اإلجراءات التي تتخذها من عمليات عسكرية في سوريا وغيرها ضد القدرات والتواجد 
 اإليراني.

وبينت أن الوضع حالًيا تغير في ظل الحديث عن أن إيران غيرت من سياستها وأصبحت مصممة 
ى الرد عسكرًيا على أي هجوم إسرائيل، مشيرًة إلى أن الهجمات التي نسبت إليران ضد اآلن عل

أهداف خليجية مؤخًرا وخاصًة ناقالت النفط تشير إلى أن إيران لن تتحرك ضد إسرئيل في الساحة 
 البحرية، ولكنها قد ترد بطريقة أخرى بإطالق صواريخ.
إليرانيون يخططون لمفاجأة ولكن هناك بعض من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن ا

 األسباب التي تؤخر هجومها ضد إسرائيل حالًيا. مشيرًة إلى أن إسرائيل أكثر حذًرا من أي عمل.
وبينت أن التصريحات األخيرة للقيادات العسكرية والسياسية تهدف إلى خلق انطباع لدى الجمهور 

ن أن تندلع في وقت غير بعيد جًدا. مشيرًة إلى أن بأن الحرب على األقل في الساحة الشمالية يمك
 هناك احتماالت وتقييمات استخبارية تشير إلى إمكانية احتمال وقوع حرب على أي من الجبهات.

ولفتت إلى أن إسرائيل غير معنية باالنخراط في حرب خاصًة وأن المصالح الحيوية من الممكن أن 
يجة ألسباب أو ظروف خارجة عن السيطرة بسبب تتضرر، ولكن التدهور ممكن في أي وقت نت

اإلفراط في الثقة بالنفس أو تقييم خاطئ للوضع أو فشل تشغيلي أو سوء فهم للمعلومات 
 االستخبارية.

وأشارت إلى أن نتنياهو وكوخافي يرون أن هناك عوامل تقييدية قوية تعمل بشكل مواٍز للذين يدفعون 
ل معرفة اإليرانيين وحزب هللا وحماس أن أي خطوة خاطئة في باتجاه الحرب، ومن بين تلك العوام

الفترة الحالية قد تكلفهم غالًيا، لذلك يتخذون قرارات تحذيرية واستراتيجية على المستوى التشغيلي 
 التكتيكي، لذلك هذا ما يميز الفترة الحالية بالهدوء النسبي في جميع الجبهات.
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يران، ويخشون أن ووفًقا للصحيفة، فإن اإليرانيون وشر  كائهم ينظرون بقلق لالحتجاجات في العراق وا 
تؤدي إلى إجبارهم للدخول في مصادمات عسكرية عنيفة مع إسرائيل. مشيرًة إلى أن إسرائيل تعتقد 
أن إيران اتخذت قراًرا بالفعل لزيادة االحتكاك المباشر مع إسرائيل من خالل عدة جبهات منها غزة 

 عبر الجهاد اإلسالمي.
وأشارت إلى أن إسرائيل تخشى جدًيا من رد فعل إيراني، ما دفعها لرفع حالة التأهب خاصًة في 
الدفاعات الجوية وسالح الجو بشكل عام. مشيرًة إلى إمكانية إطالق صواريخ من اليمين تجاه إيالت 

 .قد يقع، لكن االحتمالية األكبر إطالقها من سوريا أو العراق وتكون حاملة لرؤس حربية
ولفتت إلى أن كوخافي تحدث في جلسات مغلقة مؤخًرا حول رؤيته للتقليل من الخسائر الممكنة من 
أي حرب، خاصًة وأن أي حرب كبيرة ستختلف عن العمليات الصغيرة. مشيرًة إلى أن حاجته 

 للميزانية من أجل تنفيذ خطته قد يكون أمًرا ملًحا اآلن للنجاح في الحرب المقبلة.
 1/11/2019دس، القدس، الق

 
 : اغتيال البغدادي منح مصداقية لسياسة الشاباكعسكري إسرائيليخبير  .18

قال خبير عسكري إسرائيلي، إن "اغتيال زعيم تنظيم الدولة أبي بكر : عدنان أبو عامر -21عربي
يعتمدها البغدادي يؤكد التوجه اإلسرائيلي القاضي، بانتهاج هذه السياسة من التصفيات الجسدية التي 

 جهاز األمن العام الشاباك".
" إلى 21وأشار الخبير العسكري أمير بوخبوط في تحقيق نشره موقع "ويلال" العبري وترجمته "عربي

من عرب إسرائيل"، موضحا أن "عددا من المواطنين  60أن "اغتيال البغدادي يعيد لألذهان تجنيده 
 ا، للمشاركة في العمليات القتالية للتنظيم".العرب داخل إسرائيل سافروا لسوريا من خالل تركي

وذكر بوخبوط أن "تقارير أجنبية تحدثت عن عمليات اغتيال وتصفية قامت بها إسرائيل، ضد نشطاء 
 وكوادر ميدانيين من التنظيمات الجهادية العاملة على الحدود المصرية اإلسرائيلية".

منظمات الفلسطينية المسلحة في تهريب وأوضح أن "االغتياالت اإلسرائيلية شملت مساعدي ال
الوسائل القتالية والنشطاء لقطاع غزة من سيناء، لكن اغتيال البغداي بعد مطاردة طويلة من القوات 
الخاصة األمريكية منح مصداقية لسياسة الشاباك في مالحقة نشطاء المنظمات الفلسطينية المسلحة 

وأكد أن "سياسة االغتياالت اإلسرائيلية تؤكد أننا أمام  ذا".منذ اندالع االنتفاضة الثانية وحتى يومنا ه
عهد جديد من الحرب والمواجهة التي تعمل على تقليص أعداد المشاركين فيها إلى وحدات معدودة، 

 تقوم بتنفيذ المهام المطلوبة ضد المنظمات غير الدوالنية التي ال تحتاج جيشا نظاميا لمالحقتها".
 1/11/2019، "21موقع "عربي 
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 إلى مأوى لكبار المجرمين حول العالم "إسرائيل"هكذا تحولت  .19
كشف كاتب إسرائيلي أن "إسرائيل تحولت مع مرور الوقت إلى ملجأ ـ: عدنان أبو عامر -21عربي

 للمجرمين العالميين، مما جعل اسمها مقترنا بكل شيء سيء يرتبط بعدم طهارة الدولة.
وقال الكاتب إنه وفي ظل األصول والجذور اليهودية لعدد من المجرمين ورجال العصابات والمافيا 
حول العالم، وهؤالء يقيمون في دول أجنبية، ويعتبرون من رجال األعمال والسياسيين، بمن فيهم 

 الممارسين لجرائم جنسية مهينة، باتوا يعتبرون إسرائيل مالذا آمنا لهم. 
ألدار، الكاتب المخضرم، والرئيس السابق لمكتب صحيفة هآرتس بواشنطن، في مقاله وأضاف عكيفا 

" أن "هؤالء المجرمين العالميين باتوا يجدون في السنوات 21على موقع المونيتور، ترجمته "عربي
األخيرة مأوى لهم في إسرائيل هروبا من الجهات التي تنفذ القانون في بالدهم األصلية، والالفت ان 

 دول التي تالحقهم ال تبذل جهدا إضافيا لطلب تسليمهم من إسرائيل، ألنها تسعى للتخلص منهم".ال
وأكد أن "أحد أهم المجرمين الهاربين وزير الطاقة السابق في أوكرانيا إدوارد ستيفسكي المتهم بقضايا 

ه إلى لينوتان ، وقام بتغيير اسم2014فساد بماليين الدوالرات، وهرب إلسرائيل بعد انقالب عام 
 روزنبيرغ". 

وأضاف مؤلف كتاب "المستوطنون ودولة إسرائيل"، الذي حاز على مبيعات فائقة، وتمت ترجمته إلى 
اللغات اإلنجليزية واأللمانية والفرنسية والعربية، أن "هناك رجل األعمال ايالن تسور، الذي حوكم في 

ية االنتربول فقد مولدافيا سبع سنوات بالسجن بتهمة سرقة ثالثة بنوك، ووفق معلومات الشرطة الدول
 هرب إلسرائيل". 

وأوضح أن "ذلك يعني أننا أمام ظاهرة تتزايد، ولم تتوقف، وتتمثل في أن هناك مجرمين في عدد من 
دول العالم يستغلون أصولهم اليهودية وجوازات سفرهم اإلسرائيلية الرتكاب مخالفات وجرائم، والهروب 

 فورا إلسرائيل إذا كشف أمرهم". 
غرغوري ليرنر الذي ارتكب جرائم في زمن االتحاد السوفيتي، وصل إلى إسرائيل هو وأشار أن "

 ."اآلخر، وحاول رشوة ساسة محليين أيضا
وأوضح أن "لدينا فضيحة أخرى من استراليا تتمثل بـ"مالكا اليفر" المتهمة بممارسة جرائم جنسية، 

إسرائيل، وألنها من الطائفة لكنها بسبب أصولها اليهودية استطاعت أن تعثر على ملجأ في 
 ."عاما 11الحريدية، فقد حظيت بتعامل خاص أيضا، وهي هي تقيم هنا منذ 

 1/11/2019، "21موقع "عربي 
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 جيش االحتالل اإلسرائيلي يخفي تراجع اإلقبال على وحداته القتالية .20
رفيع المستوى قوله نقل موقع "معاريف"، يوم الجمعة، عن ضابط : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

إن جيش االحتالل اإلسرائيلي يخفي عن الرأي العام حقيقة تراجع واستمرار انخفاض الرغبة لدى 
 المجندين في أداء خدمتهم العسكرية في الوحدات القتالية المختلفة.

وبحسب "معاريف" فقد دعا الضابط الجيش إلى العودة لنشر تفاصيل الرغبة في الخدمة في الوحدات 
. وأشار 2017قتالية، مضيفا أن آخر استطالع أجراه جيش االحتالل في هذا السياق كان عام ال

فقط من المجندين رغبة في الخدمة العسكرية  %64االستطالع المذكور إلى توجهات سلبية؛ إذ أبدى 
 قبل تسع سنوات. %80سنوات و 4أبدوا استعدادا لهذه الخدمة قبل  %71في وحدات قتالية، مقابل 

فقط. وتأتي  %66ووفقا لـ"معاريف" تصل نسبة الراغبين في الخدمة في الوحدات القتالية اليوم إلى 
هذه النتائج مقابل ارتفاع نسبة المجندين الذين يرغبون في أداء خدمتهم العسكرية في وحدات السايبر 

نها بعد خدمتهم "، وذلك بفعل الفوائد التي يجنو 8200واالستخبارات العسكرية، ال سيما "الوحدة 
 العسكرية في القطاع الخاص.

وأشارت تقارير سابقة في هذا السياق إلى أن كثيرا من الشباب اإلسرائيلي المرشح للخدمة العسكرية 
يفضلون الوحدات التكنولوجية ووحدات االستخبارات والسايبر، ألن ذلك يضمن لهم رواتب ضخمة 

 بعد الخدمة العسكرية في القطاع الخاص.
 1/11/2019، ربي الجديد، لندنالع

 

 لن تغير موازين القوى  "إسرائيل"استطالع: انتخابات ثالثة في  .21
أظهر استطالع إسرائيلي أنه في حال جرت انتخابات ثالثة في : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

إسرائيل، خالل أقل من عامين، فإن نتائجها لن تكون مختلفة بشكل كبير عن نتائج معركتي 
 سبتمبر/أيلول. 17االنتخابات اللتين جرتا العام الحالي، في التاسع من إبريل/نيسان وفي 

 33إذاعة محلية في تل أبيب، فإن الليكود سيحصل على ووفقا لالستطالع، الذي نشرت نتائجه في 
مقعا، دون أن يكون بمقدور أي منهما تشكيل حكومة  34مقعدا، فيما سيحصل كاحول لفان على 

جديدة، خاصة وأن معسكر كاحول لفان سيحصل مع المعسكر الديمقراطي وحزب العمل غيشر على 
 مقعدا فقط. 46

وأحزاب الحريديم )شاس ويهدوت هتوراة( وحزب يمينا للتيار  في المقابل، يحصل معسكر نتنياهو
 مقعدا يملكها هذا المعسكر حاليا. 55مقعدا، مقابل  54الديني الصهيوني مجتمعة على 
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مقاعد، فيما تحصل  8إلى ذلك، يحتفظ حزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان بقوته الحالية 
 مقعدا، بتراجع بمقعد واحد. 12على القائمة المشتركة لألحزاب العربية 

وتعني هذه النتائج تكريس األزمة الحالية في إسرائيل، في حال لم يتم التوصل إلى حكومة وحدة بين 
 الليكود وكاحول لفان، مع أو بدون أحزاب الحريديم.

من المشاركين في االستطالع يعتبرون أنه في حال الذهاب  %52وبحسب االستطالع، فإن 
 %8ات ثالثة فإن من يتحمل مسؤولية ذلك هو بنيامين نتنياهو شخصيا. في المقابل، حمل النتخاب

 فقط منهم مسؤولية انتخابات ثالثة لخصم نتنياهو الرئيسي الجنرال بني غانتس.
 1/11/2019، العربي الجديد، لندن

 
 عة "إسقاط وعد بلفور"إصابة في قمع جم 96 غزة: .22

قمعت قوات االحتالل، اليوم الجمعة المشاركين في جمعة "إسقاط وعد بلفور" من  الرأي: –غزة 
 مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

أصيبوا بالرصاص  57مواطًنا، بجراح مختلفة منهم  96وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إصابة 
وقد شارك آالف المواطنين  ك جراء قمع قوات االحتالل لمسيرات العودة شرق قطاع غزة.الحي، وذل

بحراك  81في قطاع غزة عصر اليوم في فعاليات جمعة "إسقاط وعد بلفور" ضمن الجمعة الـ 
 مسيرات العودة وكسر الحصار.

 1/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الرملة نقل األسيرة اللبدي إلى عيادة .23
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، أمس الجمعة، أن سلطات االحتالل معا: 

إلى عيادة « الجلمة»نقلت األسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي من عزل سجن « اإلسرائيلّية»
تواصل  سجن الرملة، بسبب تفاقم حالتها الصحية بشكل ملحوظ. وقالت الهيئة، إن األسيرة اللبدي

يومًا على التوالي، فيما يواصل االحتالل  39إضرابها المفتوح عن الطعام ضد اعتقالها اإلداري منذ 
 عزلها واعتقالها في ظروف قاهرة ومأساوية.

 2/11/2019، الخليج، الشارقة
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 واال العبري: تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة .24
وقع "واال" العبري، أن هناك تزايد كبير في حاالت اعتداء المستوطنين اليهود ذكر م: القدس المحتلة

 على السكان الفلسطينيين، في قرى ومدن الضفة الغربية.
حادثة  36وقال الموقع العبري، إنه وبحسب معطيات الجيش والشرطة اإلسرائيلية، تم تسجيل وقوع 

ووفقا للموقع العبري، أصيب خالل  المنصرم.اعتداء على السكان وممتلكاتهم، خالل شهر أكتوبر 
فلسطينيا، تم االعتداء عليهم بشكل مباشر من قبل مجموعات من المستوطنين  12الشهر المنصرم، 

وأضاف الموقع العبري، أن المستوطنين قاموا  المتطرفين، سكان مستوطنة "يتسهار" شمالي الضفة.
سيارة، وخطوا شعارات  52أعطبوا عجالت شجرة زيتون، و  37خالل الشهر الماضي، باقتالع 

 منزال بالضفة. 12عنصرية على جدران 
وتابع الموقع، أن غالبية الشعارات كانت عبارة عن تهديدات، وكلمات عنصرية، تدعو لقتل السكان 

 العرب، وتطالب بتهجيرهم بالقوة من مناطق سكناهم.
 2/11/2019، وكالة سما اإلخبارية

 
 ل وقنابل الغاز وكفر قدومإصابات برصاص االحتال  .25

أصيب عشرات الشبان والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق أثناء : عبد الرحيم حسين -رام هللا
اشتباكات مع جيش االحتالل في مسيرة كفر قدوم األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان، 

لصالح مستوطني مستوطنة عامًا  16والمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقه جيش االحتالل قبل 
 المقامة عنوة على أراضي القرية.« قدوميم»

وأفادت مصادر محلية بأن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية ومالحقة 
الشبان مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق. وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة 

االحتالل والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، وأجبروهم على الخروج من منزل اندلعت بين جنود 
 بهدف اعتقال شبان دون أن يتحقق لهم ذلك.

، ما «أوالد محمد»وهاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية من جنود االحتالل، صباح أمس عائلة 
 أدى إلى إصابة اثنين من أفراد العائلة باالختناق.

فإن مجموعة من المستوطنين، قاموا برعي أغنامهم في أرضهم، وحينما اعترضوا  وحسب العائلة،
قنابل بين صوت وقنابل غاز مسيل  8على ذلك، قاموا بمهاجمتهم وألقى جنود االحتالل عليهم 

 للدموع، حيث أصيب اثنان من أفراد العائلة.
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من أراضي قرية ياسوف وفي سياق متصل، سرق مستوطنون صباح الجمعة، حمارًا ومفارش زيتون 
 شرق مدينة سلفيت.

ُيشار إلى أن عدة اعتداءات نفذها مستوطنون من المستوطنات المقامة على أراضي محافظة سلفيت 
ضد المزارعين في موسم قطف الزيتون، كما قام جنود االحتالل بتأخير ومنع المزارعين من الوصول 

شرق « آرائيل»صة المناطق المحاذية لمستوطنة ألراضيهم الواقعة خلف جدار التوسع العنصري، وخا
 .وغرب سلفيت

 2/11/2019، االتحاد، أبو ظبي
 

 االحتالل يفرج عن قبطان سفينة كسر الحصار .26
عاًما(، قبطان  56أفرجت سلطات االحتالل، اليوم الجمعة، عن األسير سهيل محمد العامودي ): غزة

 شهًرا. 18سفينة كسر الحصار بعد اعتقال دام 
تقبل عشرات المواطنين العامودي أمام حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، حيث نقل من واس

وقاد العامودي سفينة كسر الحصار التي حاولت خرق الحصار  هناك إلى منزل عائلته بمدينة غزة.
لى شهًرا، قبل أن تعتقله قوات االحتالل وعدًدا من الجرحى الذين كانوا ع 18البحري على غزة منذ 

 متن السفينة، وتم إعادتهم لغزة واكتفت باعتقال العامودي.
 1/11/2019، القدس، القدس

 
 االحتالل يوقف عروسًا على حاجز عسكري  .27

تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، صورة لعروس فلسطينية أثناء احتجازها على معا: 
لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكر  شرق مدينة بيت« اإلسرائيلي»العسكري « الكونتينر»حاجز 

الناشطون أن االحتالل أنزل العروس من مركبتها وهي في بدلة العرس، وقام الجنود بتفتيش 
مركبتها. ودرج االحتالل على تنغيص فرحة الشعب الفلسطيني، حيث يعتقل العديد من الشبان قبل 

 موعد زفافهم بساعات أو أيام قليلة.
 2/11/2019، الخليج، الشارقة

 
 كوٌة في جدار حصار غزة ..مسيرات العودة مستمرةتقرير:  .28

، 2018مارس/ آذار  30يواصل آالف الفلسطينيين كّل يوم جمعة، منذ : ضياء خليل -غزة 
المشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع األراضي 
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حديات التي يفرضها طول أمد هذه المسيرات على القائمين عليها. المحتلة، على الرغم من حجم الت
، بدءًا من تثبيت إنجازاتهاهذه المسيرات، التي خلفت مئات الشهداء والجرحى، ال تزال تواصل تحقيق 

الصد الشعبي الفلسطيني لـ"صفقة القرن"، مرورًا بإعادة تسليط الضوء على معاناة القطاع المحاصر، 
 ستنزاف المؤسسة العسكرية لالحتالل والتنغيص بوتيرة دائمة على مستوطنيه.وليس انتهاء با

طفاًل  46شهيدًا، منهم  214من المسيرات التي قدمت غزة منذ انطالقها  81وأمس، حّلت الجمعة الـ
وامرأتان وتسعة شهداء من ذوي االحتياجات الخاصة وأربعة مسعفين وصحافيان، وفق توثيق المركز 

 14,453حقوق اإلنسان. ووصلت اإلصابات جراء قمع االحتالل للتظاهرات الغّزية إلى الفلسطيني ل
 صحافيًا. 216مسعفًا و 250امرأة، و 383طفاًل، و 3,592إصابة، منهم 

وعلى الرغم من تراجع الزخم الشعبي واإلعالمي الذي حظيت به األسابيع األولى للمسيرات، نتيجة 
عها ألي عملية تحديث، إال أن ذلك لم يحل دون استمراريتها، وهو استمرار الفعاليات من دون إخضا

 ما أكدته الهيئة العليا للمسيرات، ملتزمة بطابعها السلمي الشعبي حتى تحقيق أهدافها.
في الشكل، حققت مسيرات العودة "إنجازات" عدة، بعضها لمسه المواطنون بشكل مباشر، وجاءت 

اع الساحلي المحاصر، ومع الخروج إلى العلن لما بات ُيعرف تزامنًا مع تكاثر األزمات في القط
بـ"صفقة القرن"، وهي الخطة األميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والتي ال يرى فيها الفلسطينيون 

 سوى "مؤامرة" تستهدف القضاء على ما تبقى من قضيتهم.
قليمي لغزة ومشاكله ا، بعدما تعاقبت عليها األزمات، وكانت قد سبقت المسيرات حالة إهمال دولي وا 

وأخطرها االقتصادية منها، والتي أوصلت البطالة والفقر في صفوف سكانها إلى أرقام قياسية. ومع 
انطالق مسيرات العودة، وفي خّضمها، عاد القطاع ليشهد تقاطر وفود عربية إليه، وعودة الدعم 

 .اإلنساني الخارجي، ليعود معه إلى دائرة الضوء مجدداً 
ويؤكد عضو الهيئة القيادية العليا للمسيرات، القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ماهر 
مزهر، في حديث لـ"العربي الجديد"، على استمرارية مسيرات العودة وتواصلها، مشددًا على أنها 
"محطة من محطات النضال الوطني الفلسطيني لن نستغني عنها، وسنتمسك بها حتى تحقق 
األهداف التي انطلقت من أجلها". ووفق مزهر، فإن كسر الحصار الذي يفرضه االحتالل 
اإلسرائيلي، يقع في مقدمة هذه األهداف، باإلضافة إلى "تعزيز حلم العودة إلى الديار في عقول 

 وقلوب الفلسطينيين".
ديث لـ"العربي بدوره، أكد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، حازم قاسم، في ح

الجديد"، على استمرارية مسيرات العودة لما تعبر عنه من "رفض شعبي فلسطيني لكل محاوالت 
تصفية القضية الوطنية أو االنتقاص من حقوقهم". وذّكر بأّن تاريخ انطالق المسيرات تزامن مع بلوغ 
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كات االحتجاج ضد الحديث عن "صفقة القرن" أوجه، فأدت المسيرات دورها كإحدى أكبر وأهم حر 
 الصفقة، مشددًا على استمراريتها "طالما استمر الحصار مفروضًا على القطاع".

وبالحصيلة، رأى قاسم أن المسيرات جمعت بين كونها حركة احتجاج على مشاريع )الرئيس األميركي 
حدة شعبية دونالد( ترامب التصفوية، مؤكدة رفض الشعب الفلسطيني للقرارات األميركية، وتجسيدًا لو 

ميدانية غير مسبوقة، وأداة شعبية فعلت فعلها في خلخلة جدار الحصار المفروض على غزة، مع 
فضحها محاوالت بعض الجهات تطبيع عالقتها مع االحتالل، على حّد قوله. ولفت المتحدث باسم 

ن الشعب "حماس" في هذا اإلطار، إلى تذكير مسيرات العودة العالم والمهرولين نحو التطبيع بأ
الفلسطيني ال يزال تحت نير االحتالل، الذي يواصل ارتكاب جرائم ضد شعب أعزل، معربًا عن 

بطاء مسار التطبيع.  اعتقاده بأّن المسيرات عملت بقوة على عرقلة وا 
 2/11/2019، العربي الجديد، لندن

 
 هآرتس: قفزة كبيرة في عدد الطالب المقدسيين في الجامعة العبرية .29

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن هناك قفزة كبيرة في عدد الطالب : رام هللا
وبحسب  المقدسيين الفلسطينيين الذين ينضمون للجامعة العبرية وبأعداد قياسية لم تسجل من قبل.
طالب  201الصحيفة، فإن عدد الطالب هذا العام زاد الضعف بالنسبة للعام الماضي، حيث انضم 

طالب، وذلك بالرغم من من تغيير شروط  410، في حين وصل العدد هذا العام 2018في عام 
 القبول في الجامعة مؤخرًا.

وتقول الصحيفة، إن هذه األرقام تبقى صغيرة بالنسبة لجميع الطالب في الجامعة العبرية وكذلك فيما 
ة، لكن هذه خطوة مثيرة يتعلق بعدد الفلسطينيين من القدس الذين يدرسون في المؤسسات األكاديمي

أخرى في نهج المجتمع الفلسطيني تجاه المجتمع اإلسرائيلي، وفي رأي الكثيرين ستغير هذه العملية 
 الوضع في الجامعة.

 1/11/2019، القدس، القدس
 

 هآرتس: سكان الجليل العرب بدون مدارس! .30
ة، اليوم الجمعة، في ذكرت صحيفة هآرتس العبري :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

تحقيق صحفي مطول لها، إن السكان العرب في الجليل داخل إسرائيل يعانون من انعدام وجود 
وبحسب الصحيفة، فإن ربع سكان منطقة الجليل هم من العرب، لكن البلدية  مدارس خاصة بهم.

ن بإنشاء مدرسة رياض أطفال، لكن السكان يطالبو  4ترفض إنشاء مدرسة لهم. مشيرة إلى أنه يوجد 
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وأشارت إلى أن أطفال السكان العرب  ابتدائية واحدة على األقل بإشراف من "الدولة اإلسرائيلية".
 يضطرون للسفر ألكثر من ساعة في اتجاهات مختلفة من أجل الوصول ألقرب المدارس منهم.

 1/11/2019، القدس، القدس

 
 نصرهللا: المقاومة أخذت قرارها بتنظيف أجواء لبنان من الخروقات اإلسرائيلية .31

لسنا قلقين قال األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصرهللا، نحن  ـ كمال خلف:” رأي اليوم“بيروت ـ 
 على المقاومة ألن المقاومة قوية جدا، ال أحد يشتبه أن شيء هزنا، نحن قلقون على البلد فقط.

وأشار نصرهللا إلى استهداف المقاومة لطائرة اسرائيلية فوق جنوب لبنان، مؤكدا أن هذا مسار 
 أن هذا السياق سوف للمقاومة هدفه تنظيف األجواء اللبنانية من الخروقات اإلسرائيلية وأكد نصرهللا

 يستمر، وموضوع المقاومة مستقل عن التطورات السياسية الداخلية.
 1/11/2019، رأي اليوم، لندن

 
 تدخل أممي لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية ":الخليج أونالين" .32

كشف مصدر في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عن وساطة قام بها المنسق : محمد أبو رزق 
الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، بين الحركة والسعودية 

 في قضية ممثلها المعتقل في الرياض، إلى جانب العديد من كوادرها.
ي تصريح لـ"الخليج أونالين"، أن جهود الوساطة التي وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ف

قادها مالدينوف توصلت إلطالق السلطات السعودية سراح امرأتين من حركة "حماس" من سجون 
 المملكة.

وبين المصدر أن السعودية أوصلت رسالة لحركة "حماس" عن طريق مالدينوف تتعلق بحظر 
، ومن ضمنها جمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني الحركة من المعامالت المالية داخل المملكة

وأوضح المصدر أن السلطات السعودية استجابت لوساطة المبعوث األممي، وبدأت  من السعوديين.
بالتخفيف من إجراءات اعتقال ممثل حماس محمد الخضري، المعتقل في سجونها منذ أبريل 

 الماضي.
خضري بزيارته في سجن ذهبان السياسي في جدة، وذكر أن السلطات السعودية سمحت لعائلة ال

 إضافة إلى إدخال مالبس وأدوية له، إلى جانب السماح له باالتصال بذويه بين فترة وأخرى.
 31/10/2019، لندن، الخليج أونالين
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 " اإلرهابي/ بي كا كاإقامة دولة لـ"ي ب ك كبيرة إسرائيلية فرنسية أوغلو: أحبطنا مكيدة .33
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا أحبطت "مكيدة كبيرة"، تتمثل : أنطاليا

سرائيل، تريد إقامة دولة لـ"ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.  بوجود أطراف في مقدمتها فرنسا وا 
عض جاء ذلك في فعالية بجامعة البحر المتوسط، بوالية أنطاليا )جنوب(، الجمعة أشار خاللها أن ب

 الدول "أقامت الدنيا ولم تقعدها" بعد إطالق تركيا عملية "نبع السالم" شمالي سوريا.
وأضاف: "كافحنا 'ي ب ك' في منطقة عفرين أيًضا، وشرحنا ذلك للمجتمع الدولي، وبعثنا رسائل 

 أضعاف ذلك، فلماذا قامت الدنيا ولم تقعد؟ رغم أن في 10لمجلس األمن، وفي هذه العملية قمنا بـ
 المنطقتين يوجد 'ي ب ك/ بي كا كا'؟، ألنهم كانوا يريدون إقامة دول إرهابية هنا".

وأردف: "لقد أحبطنا مكيدة كبيرة، كانوا يريدون إقامة دولة لـ'ي ب ك/ بي كا كا' هنا )شمالي سوريا(، 
سرائيل، وأتحدث بكل صراحة، وحتى اليوم لم تخرج أي منها وتقول؛ 'ال ، لم وعلى رأسهم فرنسا وا 

 يكن لنا هكذا مساع'".
 1/11/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 : "صفقة القرن" لن تؤدي إلقامة دولة فلسطينية متكاملةالفروف .34

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، أنه بات من الواضح أن "صفقة القرن" : رام هللا
 .األمريكية ال تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة

" التلفزيونية، مساء 24وأشار الفروف في حديث لبرنامج "استعراض األوضاع الدولية" لقناة "روسيا 
، ولم تتم إقامة دولة 1948الجمعة، إلى إقامة دولة إسرائيل فورا بعد تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 

نا، وقبل كل شيء الواليات وتابع قائال: "وعلى ما يبدو ال يريد الكثير من شركائ فلسطينية حتى اآلن.
وأضاف: "بدال من تنفيذ القرارات الدولية تعد الواليات المتحدة الجميع بصفقة  المتحدة، إقامتها".

 القرن، التي كما أدرك الجميع، لن تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة".
 1/11/2019، وكالة سما اإلخبارية

 
 لتشكيل حكومة وحدة كوشنر يدعو نتنياهو وغانتس .35

دعا مستشار الرئيس األمريكي، جاريد كوشنر، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق 
أبيض" بيني غانتس، إلى العمل معا لتشكيل حكومة وحدة من أجل اغتنام "الفرص الهائلة" في 

 المنطقة.
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غانتس يريدان المضي قدما ووضع "، إنه يعتقد بأن نتنياهو و 13وقال كوشنر في حديث إلى "القناة 
حد لحالة الجمود السياسي، بعد النتائج غير الحاسمة لالنتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي، 

 للمرة الثانية خالل أقل من عام.
وقال كوشنر إن "الرسالة التي حملتها كان مفادها أن هناك في الوقت الحالي في المنطقة فرصا 

العامين ونصف الماضية، ولكن هناك حتى فرص أكثر يمكن أن ننتهزها  هائلة حققناها على مدى
معا، لذلك سيكون من الرائع بالنسبة إلسرائيل أن تجد طريقة لتشكيل حكومة حتى نتمكن من بدء 

 العمل على جميع األولويات والفرص الكبيرة القائمة".
الفلسطينية، التي تقاطع اإلدارة وقلل كوشنر من خطورة األزمة في العالقات بين واشنطن والسلطة 
وبعد ذلك قيامه بتقليص  2017األمريكية منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل في ديسمبر 

المساعدات للفلسطينيين، وقال كوشنر بهذا الخصوص: "ما كنت سأسمي ذلك أزمة، أعني أن أداء 
ننا لسنا على استعداد للقيام بذلك أمريكا جيد. نحن على استعداد للتواصل مع الفلسطينيين، ولك

 بطريقة ال تحظى فيها أمريكا باالحترام، وال نود فعل ذلك بطريقة نقوم فيها باستثمارات سيئة".
واعتبر "أن الرفض الفلسطيني للجهود األمريكية يهدف في األساس إلى لفت األنظار"، مشيرا إلى أنه 

 بطريقة عقالنية"."في نهاية المطاف أعتقد أن األشخاص سيتصرفون 
 1/11/2019، األيام، رام هللا

 
 األونروا: حالة القلق قائمة بسبب المخططات اإلسرائيلية األمريكية .36

، «األونروا»أشرف الهور: رفضت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين « القدس العربي»غزة ـ 
الخاص بتقديم الخدمات لالجئين، المخططات اإلسرائيلية األمريكية الهادفة لإلخالل بتفويضها 

الى تصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة لألمم « مؤشرات قوية»وأكدت في الوقت ذاته وجود 
 المتحدة، على تمديد تفويضها خالل هذا الشهر لثالث سنوات إضافية.

معقبا  ،«القدس العربي»في تصريحات لـ « األونروا»وقال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لـ 
على ما كشف من مخطط إسرائيلي أمريكي، يهدف إلى قصر مدة التفويض لسنة واحدة بدال من 

قضية التفويض لثالث »وأضاف «. هذا ليس جديدا»ثالثة، والتشديد على عمل هذه المنظمة الدولية 
س دوال سنوات، خاصة بالجمعية العامة لألمم المتحدة، وقرارات الجمعية هي التي تحدد األمر، ولي

 «.بعينها
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وأكد أن المؤشرات التي تصل تؤكد أن الدول األعضاء في الجمعية العامة، سيصوتون باألغلبية 
جهود »لثالث سنوات إضافية، مشيرا في هذا السياق، إلى وجود « األونروا»لصالح قرار تجديد والية 

 تبذل إلتمام األمر.« كبيرة
ال تزال قائمة، « القلق»ان حالة « القدس العربي»ته لـ أكد في تصريحا« األونروا»لكن المسؤول في 

سرائيل، بخصوص عملية التجديد.  بسبب المخططات والتحركات التي تقوم بها كل من أمريكا وا 
وأكد أن هناك دورا كبيرا تلعبه جامعة الدول العربية، والدول المضيفة لالجئين وعلى رأسها األردن 

 ن خطط التجديد.ووزير خارجيتها أيمن الصفدي، ضم
كبير وتوجيهات من  المتحدة وبدعموأشار أيضا إلى أن السلطة الفلسطينية وبعثة فلسطين في األمم 

يلعبون دورا كبيرا في صياغة مضمون قرار تجديد األونروا بالشراكة مع »الرئيس محمود عباس 
 «.االتحاد األوروبي

 2/11/2019، القدس العربي، لندن
 

 موقًعا إخباريا 49ُتعّقب على حجب السلطة البعثة األوروبية  .37
قالت بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا تعقيًبا على قرار محكمة الصلح في : بروكسيل

بشأن الجرائم  2018إبريل  29الصادر في  10موقًعا فلسطينًيا إنه القانون رقم  49رام هللا بحظر 
 التعبير والرأي".االلكترونية يؤدي إلى " ُيقيد حرية 

وأضاف بيان للبعثات أن مبدأ حرية التعبير منصوص عليه في القانون األساسي الفلسطيني، فقد 
يعاني من أوجه القصور  10أشار االتحاد األوروبي بالفعل في الماضي إلى أن المرسوم بقانون رقم 

لقصور هذه إلى خطر من حيث المصطلحات والوضوح واالتساق والقدرة على التنبؤ. تؤدي أوجه ا
 التطبيق العشوائي والتقييد التعسفي لحرية التعبير والرأي.

وشدد البيان على أن بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا السلطة الفلسطينية على 
ضمان مواءمة القوانين الفلسطينية مع اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي انضمت إليها، من أجل 

 الحفاظ على حرية التعبير وبيئة اإلعالم التعددية والحرة بشكل عام.ضمان 
 1/11/2019، فلسطين أون الين
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 أخيرا "إسرائيل"يطلق حملة ضغط واسعة لإلفراج عن أردنيين اعتقلتهما  "اليورو متوسطي" .38
وجه المرصد اليورومتوسطي لحقوق اإلنسان خطابات ألطراف برلمانية «: القدس العربي»غزة ـ 

أوروبية وأخرى في األمم المتحدة، طالبها فيها بممارسة الضغوط على السلطات اإلسرائيلية من أجل 
 إطالق سراح مواطنين أردنيين اعتقلتهما بشكل منفصل في سبتمبر/ أيلول وآب/ أغسطس الماضييِن.

ت إلى نسخة منه، إنه أرسل خطابا« القدس العربي»وقال المرصد ومقّره جنيف في بيان له تلقت 
أعضاء لجنة العالقات البرلمانية مع إسرائيل في البرلمان األوروبي، والفريق األممي المعني 
باالحتجاز التعسفي، وأطلعهما على الظروف المأسوية العتقال الشاب األردني عبد الرحمن مرعي، 

ية من أجل إنهاء والفتاة األردنية هبة اللبدي، وطالبهم كذلك بممارسة الضغط على السلطات اإلسرائيل
نهاء سياسة االعتقال  احتجاز األردنييِن دون قيد أو شرط وا عادتهما إلى عائلتيهما بشكل فوري وا 

 اإلداري.
إزاء ظروف احتجاز الشاب مرعي المصاب « قلقه البالغ»في خطاباته عن « اليورومتوسطي»وعبر 

يوًما(، وتحويلهما  38لطعام منذ )بمرض السرطان، والفتاة اللبدي التي تخوض إضراًبا مستمًرا عن ا
 إلى االعتقال اإلداري لمدد متفاوتة.

 2/11/2019، القدس العربي، لندن
 

 حماس وجهوزيتها لالنتخابات .39
 الدجنيحسام 

بهذه الكلمة حتى انتشرت كالهشيم في مواقع التواصل  جاهزون، ما إن نطق يحيى السنوار
االجتماعي وعلى لوحات اإلعالنات، فيا ترى ما هو سر جهوزية حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

 لالنتخابات...؟ ولماذا تنازلت عن مبدأ التزامن في االنتخابات التشريعية والرئاسية...؟
 أواًل: سر جهوزية حماس

 ثة تفسر ثقة حركة حماس في نفسها بأنها جاهزة لالنتخابات وهي:ثمة احتماالت ثال 
.أن الحركة متأكدة بأن الرئيس عباس لن يذهب لالنتخابات وبذلك هي تعبر عن جهوزيتها لحشر 1

 الرئيس في الزاوية انطالقًا من حجم العقبات والمطبات التي تعترض العملية االنتخابية.
بين يديها ما يمكن أن يعيد حاضنتها الشعبية التي تأثرت السيما في .ثمة احتمال كبير بأن الحركة 2

قطاع غزة نتيجة الحصار الصهيوني الظالم على القطاع، وأقصد هنا صفقة تبادل أسرى، أو اإلفراج 
م )الصندوق األسود(، باإلضافة إلى عالقة حماس 2014عن أرشيف حرب العصف المأكول عام 

 اتت تسمح بسيناريوهات التحالفات االنتخابية داخل البرلمان أو خارجه.بالفصائل الفلسطينية التي ب
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.عدم جهوزية حركة فتح التي تدخل االنتخابات وهي منقسمة داخليًا، حيث يشكل التيار االصالحي 3
نسبة ال يستهان فيها. باإلضافة إلى فشل المشروع السياسي للرئيس محمود عباس في ظل االعتراف 

عاصمة موحدة، وتآكل حل الدولتين، وفي ظل ازدياد غول االستيطان، وتهويد  األمريكي بالقدس
 المقدسات.

 وفق المعطيات السابقة نفسر مدى ثقة حماس بنفسها، واعالنها للجهوزية التامة لالنتخابات.
 ثانيًا: أسباب تنازل حماس عن مبدأ التزامن في االنتخابات

من كان من الثوابت التي تتمسك بها الحركة حتى وقت كباحث في شؤون حركة حماس فإن مبدأ التزا
قصير جدًا، ففي تصريحات إعالمية أدلى بها عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار 

م، 22/10/2019في ندوة سياسية نظمتها كتلة التغيير واالصالح بالمجلس التشريعي الفلسطيني يوم 
 ء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني متزامنة.شدد الزهار على ضرورة االتفاق على إجرا

 فما الذي تغير في مواقف حماس بين األمس واليوم...؟
 قّدمت حركة حماس في ملف االنتخابات موقفين هما:

م وخالل مؤتمر صحفي عقده د. خليل الحية بعد اجتماع قيادة حماس برئيس 2019.في مارس/1
افقت على تأجيل انتخابات المجلس الوطني، وأنها جاهزة لجنة االنتخابات حنا ناصر أن حماس و 

 لالنتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن.
م أعلنت حماس موافقتها على انتخابات عامة متتالية تبدأ بانتخابات تشريعية 2019.في أكتوبر/2

 يتلوها خالل ثالثة شهور انتخابات رئاسية.
 ملف االنتخابات...؟ ما هي أسباب التنازالت الحمساوية في

 أهم األسباب التي دفعت حركة حماس لهذا التوجه من وجهة نظري ما يلي:
.حركة حماس هي الكاسب األكبر نتيجة مشاركتها باالنتخابات بغض النظر عن النسبة التي 1

ستحصل عليها، ففي حال جرت انتخابات مجلس وطني ستكون نسبتها أفضل بكثير مما هي عليه 
جرت انتخابات رئاسية تستطيع حماس أن تحدد هوية الرئيس القادم لو أجادت اللعبة اآلن، ولو 

االنتخابية عبر عدم ترشيح أحد قادتها لهذا المنصب واالكتفاء بعملية توافق وطني يضم حماس 
وجزءا مهما من اليسار والتيار االصالحي لدعم مرشح مستقل مقبول محليًا ودوليًا ففرص هذا 

كبيرة، وسيكون لحماس مكانة في مؤسسة الرئاسة التي يهيمن عليها الرئيس عباس.  المرشح ستكون 
ولو جرت انتخابات مجلس تشريعي فإن حركة حماس ستجدد شرعية نوابها وستكون ممثلة بغض 

م، ولكن لو أجادت حماس اختيار قوائمها فإن فرص 2006النظر أن النسبة لن تكون كما كانت عام 
 خابية ستكون ممكنة تحت قبة البرلمان.تشكيل تحالفات انت
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 .تريد حماس أن تثبت للعالم الخارجي وللشعب الفلسطيني أنها تقبل االنتخابات والعودة للشعب.2
.ما رصدته في مقدمة المقال من تفسيرات حول جهوزية حماس لالنتخابات أيضًا هي أسباب مهمة 3

 لدفع حماس لعجلة االنتخابات نحو األمام.
ابات بكل ما عليها ستكون أفضل مما هو عليه الواقع اآلن شريطة التوافق الوطني على .االنتخ4

تجاوز بعض المطبات التي تعترضها، وقد تم رصد تلك المطبات في مقال سابق نشرته عبر موقع 
 قناة الغد.

 1/11/2019، فلسطين أون الين
 

 الشعب يريد حكومة واحدة في الضفة وقطاع غزة .40
 القدوة سري 

إن المصالحة ووحدة النظام السياسي اساس إلقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب 
ظل استمرار هذا االنقسام والتشتت، وحان  فيتقدم  أيالفلسطيني وال يمكن االنتصار او تحقيق 

الوقت فعال الن يتحمل الجميع المسؤولية وان يأخذ المجلس الوطني الفلسطيني الموقف المناسب 
يتحمل المسؤولية وتقوم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بإيجاد الصيغة المناسبة من اجل و 

استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد للمصالح الشخصية وان ال تترك االمور لمصالح فئة 
رادة  السعيهنا أو فئة هناك، وعلى الكل الوطني  لتحقيق الوحدة كمطلب وطني بكل عزيمة وا 

حرص على مستقبل فلسطين الدولة المستقلة وان نذلل العقبات التي تحول دون تحقيق المصالحة و 
وتطبيقها عمليا على ارض الواقع وهذا االمر يقع على عاتق القيادة الفلسطينية والتي هي عازمة 
ومستمرة بتحقيق ذلك وانهاء االنقسام والعمل على دعم صمود اهلنا في قطاع غزة ووضع حد 

تمرار هذا التشرذم الذي اضر بالقضية الفلسطينية، والعمل على اجراء التغير المطلوب بعيدا عن الس
مصالح البعض وربط المصالحة بالتأثيرات والمصالح االقليمية او ربطها بالوضع الداخلي في حركة 

 تنتج عنه صدمات باتت تشكل عقبات حقيقية امام اتمام التيحماس وصراع القوى المتناحرة 
 المصالحة .

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تقفز الى االمام خالل مواقفها من االنتخابات التي دعى اليها 
الرئيس محمود عباس وتقدم موقف مبهم وغير واضح بعد اثنى عشره عاما من االنقسام واستمرار 

حدثون عن سيطرة حماس لوحدها على قطاع غزة وفى المحصلة النهائية بات من المفيد ان يت
موضوع الوحدة واالنتخابات وأهميتها ومن المهم ان ال يتم تجاوز الملفات السابقة واالتفاقيات 
الواضحة التى وقعتها حركة حماس ولم تلتزم بها ومن المهم العمل على تمكين الحكومة وتفعيل 
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مج عمل واحد االتفاقيات التى وقعت برعاية مصرية فالشعب يريد حكومة واحدة ال حكومتين وبرنا
 .س عاصمتهالدولة الفلسطينية والقديخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ويؤسس ل

ان المدخل الحقيقي إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة هو بإعالن حركة حماس بشكل رسمي تراجعها 
ا وجاهزة لتحقيق ، وان القيادة الفلسطينية تمد يده2007وتخليها عن االنقالب الذي نفذته عام 

نهاء االنقسام، ولكن حماس راوغت وأفشلت كل الجهود التي بذلت ومن بينها اتفاق  المصالحة وا 
 المصالحة.والذي كان عبارة عن خطة تنفيذية لتحقيق  2017

ان االتفاق سيبقى خيارا استراتيجيا وضرورة وطنية ملحة رغم وجهات النظر المتباينة والمصالح 
ة الضيقة لبعض قيادات حركة حماس التي تسيطر علي مجريات االمور في قطاع الذاتية والحزبي

غزة وأن االتفاق بين فتح وحماس على اجراء االنتخابات يعد خطوة مهمة اذا ما تم تطبيقها عمليا 
علي االرض وتعد خطوة في االتجاه الصحيح، وبات المطوب من حركتي فتح وحماس تنفيذ خطوات 

االرض، وانه يجب ان يكون الضامن لتنفيذ هذا االتفاق االرادة الفلسطينية  االتفاق بجدية على
والجهود المصرية المستمرة وأكثر من طرف عربي يدفع بهذا االتجاه رغم عدم تفاؤلنا بالنتائج على 
االرض، وان الكل الفلسطيني يتطلع الى مصالحة حقيقية الن الوضع اصبح ال يحتمل اكثر من 

ضايا ومشاكل ومظاهر االنقسام التي سادت في غزة والضفة واستعادة و توحيد ذلك، ويجب حل ق
مؤسسات الوطن والتحضير الفعلي والجدي لالنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني 
ن مقياس النوايا اآلن يتعلق بموافقة حركة حماس االحتكام إلرادة الشعب  والمجالس المحلية وا 

 على إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية. الفلسطيني والموافقة
 2/11/2019، الدستور، عّمان

 
 بين االحتالل والفلسطينيين "معركة العجول" .41

 حافظ البرغوثي
أموال مقاصة وكهرباء ومجاٍر وأموال أسرى وشهداء ومرضى ومستشفيات، أضيفت إليها معركة 

ضمن قضايا عالقة بين الجانبين، في إطار مسعى « اإلسرائيليين»العجول بين الفلسطينيين و
الحكومة الفلسطينية الجديدة للفكاك االستراتيجي التدريجي اقتصاديًا من االحتالل. ثم أضيف إلى كل 
ذلك االنتخابات التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني أبومازن، ونشطت اللجنة المركزية لالنتخابات في 
جس نبض الفصائل في غزة، خاصة حركة حماس، بشأن موقفها منها، ورغم إعالن األخيرة موافقتها 

تحديد على االنتخابات، وجهوزيتها لها، فإن الموقف يظل غامضًا في حالة صدور مرسوم رئاسي ب
 موعدها.
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وحتى اللحظة كانت حركة حماس تشترط انتخابات ثالثية متزامنة، أي انتخابات تشريعية ورئاسية 
ومجلس وطني، بينما ترى السلطة أن األولوية للتشريعية، ثم الرئاسية، وأخيرًا المجلس الوطني 

أن، مثلما هو حال لمنظمة التحرير. ولم يتضح المشهد بشكل نهائي، لكن هناك تشاؤم في هذا الش
 اتفاقات المصالحة التي نصت على إجراء انتخابات ولم تنفذ.

ما يشغل الفلسطينيين ليس السياسة بل االقتصاد، فقد وضعت حكومة الدكتور اشتية خطة للفكاك 
من االحتالل اقتصاديًا، وقام بجولة شملت العراق واألردن ومصر لسبر غور التعاون االقتصادي 

وفتح أسواق للمنتجات الفلسطينية، « اإلسرائيلية»عتماد على واردات عربية بداًل من مستقباًل واال
وبدأت الحكومة باستعادة أموال المقاصة، رغم أن االحتالل يحتجز مخصصات أسر الشهداء 
واألسرى بعد االتفاق مع االحتالل على تدقيق الفواتير والخصومات، حيث اعتاد االحتالل خصم 

صة من دون فواتير أو محاسبة من أحد. وكانت السلطة رفضت تسلم أموال المقاصة أموال من المقا
لمدة ستة أشهر ما انعكس سلبًا على معيشة الموظفين الذين كانوا يتقاضون نصف الراتب، حيث لم 

 مليون دوالر شهريًا. 100توفر الجامعة العربية الدعم المالي، رغم قراراتها بتأمين مظلة مالية ب 
الصدام األول مع االحتالل في العجول، حيث أوقفت السلطة استيراد العجول من الكيان، وكان 

مليون دوالر، يوفر اإلنتاج المحلي أربعين  170ويستهلك الفلسطينيون سنويًا لحوم عجول بمبلغ 
عجول التسمين من خمس دول « اإلسرائيليون »، ويستورد «إسرائيليين»بالمئة منها، والباقي من تجار 

أوروبية، ويبيعونها للسوق الفلسطينية. وعندما بدأت السلطة في االستيراد المباشر من الدول نفسها، 
يومًا في العزل الصحي، بينما لو استوردها  21فرض االحتالل على التجار وجوب بقاء العجول لمدة 

ر مع السعر تاجر يهودي تحجز لمدة أسبوع، وهذا يزيد من تكلفة االستيراد حتى ال ينافس السع
 االحتاللي.

وقد هدد وزير زراعة االحتالل، وهو من اليمين المتطرف، بوقف الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى 
السوق االحتاللية، في حالة استمرار الفلسطينيين في فرض المقاطعة على العجول، أي أن هناك 

 مصارعة ثيران جارية اآلن لم تحسم بعد.
بع من وجوب تنمية االقتصاد الفلسطيني بشكل ينفصل تدريجيًا عن فلسفة الدكتور اشتية تن

االحتالل، وقد وضع خطة تنموية عنقودية، بحيث تتخصص كل محافظة فلسطينية في مجالها، أي 
عناقيد صناعية في الخليل ونابلس، وسياحية في بيت لحم ورام هللا، وزراعية في قلقيلية واألغوار 

يتم تأسيس أو تطوير شركات، كل في مجاله، لزيادة اإلنتاج وتنويعه  وطولكرم وجنين.. إلخ، بحيث
يجاد أسواق خارجية لتصديره، ما يعني إيجاد فرص عمل، واالستغناء عن اإلنتاج االحتاللي.  وا 
بالطبع فإن هذا الدرب التنموي طويل ومعقد ويحتاج إلى تمويل وتجاوز العقبات االحتاللية التي 
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حاولة استيراد العجول، حيث يحظر االحتالل استيرادها إال من دول معينة، ضربنا بها مثاًل في م
ويحتجزها لفترة لزيادة تكلفتها. فاالحتالل يربح المليارات من السوق الفلسطينية وسيحاول عرقلة أية 
مشاريع تنموية، فهو يستثمر األغوار زراعيًا ويجني مئات الماليين من الدوالرات من صادرات 

ما فيها القات. ومؤخرًا تأسست أربع شركات لزراعة الماريجوانا للتصدير ألهداف طبية زراعية، ب
يترأسها جنراالت سابقون في الجيش والشرطة، وينتظر أن تدر على االحتالل مليار دوالر سنويًا. 
ل فاالحتالل يدمر المزارع الفلسطينية ويهدم منشآتها ويمنع زراعة المنطقة المصنفة )سي( التي تشك

ثلثي الضفة، وقد بدأت السلطة الفلسطينية في حث الفلسطينيين على فالحة أراضيهم والبناء في تلك 
المنطقة، في إطار معركة الفكاك من أوسلو أيضًا وتصنيفاته، واتفاق باريس االقتصادي الذي يطبقه 

 االحتالل بشكل سيئ لتحقيق أرباح من الجانب الفلسطيني.
جب أن تشمل كل المجاالت، وكانت بدايتها وقف التحويالت الطبية إلى المنازلة مع االحتالل ي

 المستشفيات االحتاللية وأتت أكلها.
 1/11/2019، الخليج، الشارقة

 
 إيرانالتطورات في المنطقة توجب على إسرائيل بلورة استراتيجية جديدة تجاه  .42

 الون بن دافيد
، من العراق، من إيرانمن »أنزل رئيس الوزراء، هذا االسبوع، على رؤوسنا وابال من التهديدات: 

التهديدات حقيقية ومقلقة بما يكفي. «. من اليمن»واالضافة الجديدة والحادة:  –« سورية، من لبنان
نتنياهو على وكان من االفضل أنه بدال من االجتهاد في تخويف المواطنين االسرائيليين أن يركز 

يين. ال جدوى من القاء كل هذه الرؤوس المتفجرة على المواطن االسرائيلي، القلق على يراناخافة اإل
، إيراناي حال. المطلوب اآلن هو قيادة تعرف كيف تبلور استراتيجية قومية للمعركة الجديدة مع 

 وبناء االدوات التي تخدمها.
اما ما  - إيرانرية التي أدرناها في السنوات االخيرة مع في إسرائيل يتغلغل الوعي بأن الحرب الس

انتهت او توشك ان ترتدي شكال جديدا لمعركة اكثر علنية  -يسمى الحرب ما بين الحروب 
ية الجديدة، والوهن األميركي يجبر إسرائيل على تعديل مفهوم يرانومباشرة. فخليط من الجسارة اإل

تجيب عن اسئلة اساسية، ومنها: ما الذي ينبغي أن تكون عليه االمن لديها. لهذا الغرض عليها أن 
يرانالغاية في المواجهة بين إسرائيل و  ؟ من إيران؟ ما الذي ترغب إسرائيل في تحقيقه في الصدام مع ا 

 االجوبة عن هذه االسئلة يجب أن تستخلص استراتيجيتنا العملياتية.
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تفكير هذه في الطابق السياسي. وبغياب عقيدة، ولكن كما هو متبع في مطارحنا، ال تجري عملية ال
ية لمنشأة إيرانيجد الجيش اإلسرائيلي نفسه يتردد في المسائل التكتيكية: كيف نرد على ضربة 

على ضربة لبنية تحتية مدنية؟ اي ادوات مطلوبة لحالة  إيرانعسكرية؟ اي ثمن يجدر جبايته من 
ما هو وضع الختام المرغوب من  –هذه المواجهة ؟ وفي مثل إيراندخولنا في مواجهة طويلة مع 

 قبلنا؟ لشدة االسف، التكتيك هو الذي سيملي في النهاية االستراتيجية، وليس العكس.
من عشرين سنة. كما أن  أكثرليس جديدا. فهو يرافقنا منذ  إيرانإن تهديد الصواريخ الباليستية من 

غل بال إسرائيل منذ غير قليل من السنين. ما انتشار الصواريخ في لبنان وفي سورية هو حدث يش
 إطالقفي  إيرانمن أيلول هو القدرة التكنولوجية والعملياتية التي أثبتتها  14تغير في صباح الـ 

صواريخ جوالة ومسيرات هجومية نحو منشآت النفط في السعودية، والجسارة التي وقفت خلف 
الهدف بدقة تامة. ووفقا لكل المؤشرات  17يون، اصابت يراناإل أطلقهامسيرة التي  18الهجوم. من الـ 

بال اتصال وبال رأس استهداف.  –« عميان»كيلومتر،  ألففهذه مسيرات ذات مدى يصل حتى 
والمعنى هو أنه من اللحظة التي تطلق فيها ال يعود ممكنا التحكم بها، وهي تطير حتى الهدف 

 المحدد لها.
ايضا سبعة صواريخ جوالة كي تصل كلها معا الى  طلقتأالمسيرات  إطالقبعد ساعتين من 

في هذا الحدث هي  إيرانالهدف. اربعة منها اصابت االهداف. الصواريخ الجوالة التي استخدمتها 
، طراز صغير من «1قدس »الصواريخ ذاتها التي تزود بها الحوثيين في اليمن: صواريخ من طراز 

 كيلومتر. 800 – 700ومداها المقدر هو «. سومار»ية يرانالصواريخ الجوالة اإل
ية أو اليمنية. لضرب يرانال الصواريخ الجوالة وال المسيرات يمكنها أن تهدد إسرائيل من االراضي اإل

ذاان تنقلها الى غرب العراق.  إيرانإسرائيل يتعين على  كانت صحيحة المنشورات في وسائل  وا 
آلن بأن لديها قدرات استخبارية للعثور واالحباط لمثل هذه االعالم االجنبية، فقد اثبتت إسرائيل حتى ا

لم يعرفوا في إسرائيل  يرانية. ولكن رغم كل االنصات االستخباري الموجه إليرانالتحركات لآلليات اإل
 عن الهجوم المخطط ضد السعودية، رغم أن هذه كانت حملة واسعة شارك فيها مئات االشخاص.

ن تفترض بأنها قد تفاجأ بوابل من الصواريخ الجوالة ومن الطائرات وعليه فإن إسرائيل ملزمة بأ
الهجومية. لقد أثبتت الدفاعات اإلسرائيلية أنها ناجعة جدا ضد الصواريخ الباليستية، ولكن مواجهة 
الطائرات او الصواريخ منخفضة الطيران تتطلب قدرات مختلفة. والهجوم في السعودية سرع منذ اآلن 

د برادارات متطورة اخرى الكتشاف الصواريخ الجوالة، وقريبا سيتم رفع مستوى صواريخ  خططا للتزوُّ
 االعتراض لمنظومة مقالع داود، التي يفترض أن تتصدى لها.
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نصبت ايضا صواريخ باليستية دقيقة نسبيا في اليمن قادرة على ضربنا  إيرانألمح نتنياهو إلى ان 
ير كهذا، وان لم يكن هناك ما يكفي من معلومات للتيقُّن. كيلومتر. يوجد تقد 1.800حتى من مسافة 

إسرائيل ستجد صعوبة في توسيع نشاطها االستخباري حتى اليمن. وبالتالي ففي ضوء مثل هذا 
التهديد ستعتمد اساسا على قدراتها الدفاعية. وبالتوازي فان إسرائيل ملزمة بتحسين قدراتها الهجومية 

ذات صلة بالمواجهة مع دولة بعيدة  بأسلحةرض عليها أن تسرع تزودها في هذه المسافات. لهذا الغ
ومواصلة تدريب سالح الجو على هجمات بعيدة المدى. وسيكلف هذا االستعداد المليارات، ولكن 

 يبدو انه لن يكون مفر من ذلك.
يرانوفي هذه االثناء تحسب إسرائيل و  إسرائيل  على حد سواء قدراتهما التالية بحذر. فقد أوقفت ا 

الهجمات في سورية منذ اعياد تشري وهي تعيد تقويم االهداف المناسبة للهجوم في ضوء المخاطرة 
هي االخرى تفهم بان إسرائيل ليست السعودية وانه سيكون  إيران. إيرانفي أن تجر ردا من جانب 

 ي ضد هدف إسرائيلي.إيرانثمن لعمل 
ية. ففي ضوء اصوات المتظاهرين يرانثر الحسابات اإلان نشوب االحتجاج في العراق يعقد أكثر فأك

تبرير استخدام االراضي  إيرانبالخروج من العراق، سيكون من الصعب على  إيرانالذين يطالبون 
 الصواريخ ضد إسرائيل. إلطالقالعراقية 

ما هو «. حزب هللا»وُأضيف الى هذا أيضا االحتجاج في لبنان، الذي يبدأ باتجاه سياسي ضد 
مشوق في هذه المظاهرات هو صورة الشيعي اللبناني الجديد التي تنشأ عنها. مسلم مؤمن يذهب الى 

ة او المسجد، ولكنه يحتسي ايضا البيرة وزوجته ترتدي الجينز. مجال مقارنته ليس الجيران في سوري
االردن، فهو يقارن نفسه باليونان أو ايطاليا. يريد أن يعيش مثلما في اوروبا، ال ان يموت في سبيل 

يون صياغتها، ينقص تصريح واضح من إسرائيل يرانية. داخل المعادلة التي يحاول اإلإيرانمصالح 
مات عمومية، وعلى لقاء ضربة توجه لنا. قال رئيس االركان هذا بكل إيرانعن الثمن الذي ستدفعه 

، لجيشها، إيرانرئيس الوزراء ان يقول بصراحة: ضربة لُبنية تحتية إسرائيلية ستجر ضربة القتصاد 
 أو لبرنامجها النووي.

لدى إسرائيل تفوق عسكري واستخباري كبير في وجه قدرات الجمهورية االسالمية. يمكنها، بجد غير 
او ايالمها في اماكن اخرى. من المجدي بين الحين  رانإيكبير، تعطيل قسم مهم من انتاج النفط في 

 واآلخر تذكيرها بهذا.
 «معاريف»

 2/11/2019، األيام، رام هللا
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 الخريف اإليراني في الشرق األوسط .43
 هرئيل عاموس

قبل نحو شهر، بعد فترة قصيرة على بداية المظاهرات في ارجاء العراق ضد الحكومة، وصل 
سليماني، في رحلة جوية ليلية الى مطار بغداد. وحسب تقرير وكالة االنباء الجنرال اإليراني، قاسم 

في « المنطقة الخضراء»واصل سليماني في طائرة مروحية من المطار الى قلب « اشوسييدت برس»
المدينة، وهي المنطقة التي توجد فيها الوزارات الحكومية وجهاز االمن العراقي الى جانب السفارة 

في الحرس الثوري اإليراني، فاجأ عددا من كبار « قوة القدس»يماني، الذي هو قائد األميركية. سل
الموظفين في االجهزة االمنية العراقية عندما وقف ليدير جلسة كان يجب أن يقوم رئيس الحكومة 

 العراقية، عادل عبد الهادي، بإدارتها.
ين شاركا في اللقاء. حسب نجحوا الى حد ما في التحدث مع موظفين عراقي« إي.بي»مراسلو 

في «. نحن اإليرانيين نعرف كيف نواجه احتجاجا كهذا»الموظفين قال سليماني للمشاركين العراقيين: 
النار على  أطلقواااليام التالية بدأ العراقيون بالعمل. قناصة، كما يبدو من رجال المليشيات الشيعية، 

مظاهرات عادت وتجددت قبل اسبوع بعد تهدئة من المتظاهرين قتلوا. وال 150المتظاهرين. نحو 
 لبضعة اسابيع. ومرة اخرى تم احصاء عشرات القتلى في ارجاء العراق.

ومثلما في المظاهرات التي بدأت في منتصف تشرين االول في لبنان، ترّكز االحتجاج في العراق 
ال االقتصاد، فساد أداء فاشل للحكومة في مج –على ادعاءات بشأن الساحة السياسية الداخلية 

حزب «وتوجيه اموال لقطاعات ومنظمات قوية مثل المليشيات الشيعية المؤيدة إليران في العراق و
في لبنان. في الخلفية هناك مشاعر معينة مناوئة إليران: متظاهرون في الدولتين طلبوا من « هللا

ران، وتظاهروا امام القنصلية طهران عدم التدخل في الشؤون الداخلية. في العراق احرقوا اعالم إي
 اإليرانية في مدينة كربالء المقدسة بالنسبة للشيعة.

بقمع المظاهرات، ولكن حتى اآلن لم يتم استخدام السالح الناري. « حزب هللا»ايضا في لبنان قام 
 زعران التنظيم تم ارسالهم على دراجات وتم تزويدهم بالهراوات للتشاجر مع المتظاهرين وتخويفهم.
وحتى اآلن فشلوا. في منتصف االسبوع أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الشريك الكبير 

 في التحالف، استقالته ازاء ازدياد االحتجاج.« حزب هللا«لـ
قبل سنة  2009تجربة في قمع احتجاجات عامة كبيرة. في العام  سليماني كان محقا. يوجد إليران

ونصف على اندالع الربيع العربي، قمعت السلطات في طهران بقبضة حديدية مظاهرات بدأت في 
فشلت، لكن حتى اآلن يجد « الثورة الخضراء»اعقاب ادعاءات بتزوير االنتخابات الرئاسية. 

هنية لحلفائهم في بغداد وفي بيروت. استمرت المظاهرات، اإليرانيون صعوبة في نقل تجربتهم الم
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وفي العراق تسببت بسفك دماء كبير. سقوط الحكومة في بيروت يقلق طهران، ورجلها في لبنان، 
، حسن نصر هللا. في خطاباته االخيرة اتهم نصر هللا الواليات المتحدة «حزب هللا«االمين العام لـ

راء الكواليس. كرر هذا االدعاء، قبل أيام، ايضا موقع االنترنت واسرائيل بتشجيع االحتجاج من و 
 التابع للزعيم الروحي اإليراني، علي خامنئي.

ال توجد في هذه االثناء دالئل  إلسرائيلبالنسبة «. حزب هللا«من الصعب تصديق ادعاءات إيران و
ه االثناء وهو غير قلق. على تداعيات فورية للتوتر في بيروت. جهاز االمن يتابع باهتمام في هذ

استمرار المظاهرات في هاتين الدولتين يمكن أن يضعضع الثقة بالنفس للقيادة اإليرانية، التي ظهرت 
مؤخرا كمن تسجل سلسلة نجاحات ازاء عدم الرد األميركي على خطواتها العسكرية في الخليج، 

 وتراجع ادارة ترامب، الذي تخلى عن االكراد في شمال سورية.
بفضل دمج وزراء من « حزب هللا»بنظرة من اسرائيل فان المظاهرات تضر بالشرعية التي راكمها 

قبله في الحكومة. لقد كان مريحا جدا لنصر هللا االختباء وراء الحريري. توزيع الغنيمة في الحكومة، 
من توفير مصدر رزق لنشطائه عبر انضمامهم الى الجهاز « حزب هللا»كما يبدو، مّكن 

لبيروقراطي في الوزارات التي اصبحت تحت سيطرته. هذا كان مكسبا صافيا في فترة يعاني فيها ا
 من انخفاض المساعدات المالية من إيران، الذي كان نتيجة تشديد العقوبات األميركية.« حزب هللا»

« حزب هللا»عندما هدد  2008عنفا. هذا ما حدث في  أكثرخطوات « حزب هللا»في السابق اتخذ 
بمواجهة مباشرة مع الحكومة، بعد أن طلبت منه ابعاد مقاتليه عن منشأة توجد في مطار بيروت 
ووقف تشغيل شبكة قطرية للهواتف المحمولة تابعة له. على المدى البعيد فان مواجهة داخلية 

صادق نصر هللا على  2006متواصلة في لبنان يمكن أن تعرض اسرائيل ايضا للخطر: في العام 
طاف جنود من الجيش االسرائيلي، حيث تبين فيما بعد أنه خطوة البداية لحرب لبنان الثانية، اخت

كان يوجد في تلك االثناء في ضائقة من نوع آخر. « حزب هللا»ايضا بسبب توتر داخلي في لبنان. 
وفي الحريري ورجاله اتهموه، وكما يبدو بحق، بقتل الحريري االب، رفيق، رئيس الحكومة االسبق. 

لبنان ازدادت في حينه الدعوات لنزع سالح الحزب، وهو وعد لم يتحقق حتى عندما تم تضمينه في 
. التصعيد مع اسرائيل استهدف تمكين نصر هللا من العودة وطرح نفسه 1989اتفاق الطائف في 

كمدافع عن لبنان. ولكن في نهاية المطاف حدث العكس بالضبط. االستفزاز خرج عن السيطرة، 
كثيرون في الدولة اتهموا نصر هللا وحزبه بالدمار الكبير الذي احدثه القصف االسرائيلي في و 

 الحرب.
عدم الهدوء في لبنان والعراق ينعكس بصورة غير مباشرة ايضا على ما يحدث في ساحة اخرى وهي 

ل التي يثير مجددا اآلما« الربيع العربي»الساحة الفلسطينية. ما يظهر كموجة اخرى من احداث 
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تبددت بتعزيز االجراءات الديمقراطية في الدول العربية. النظامان الفلسطينيان، السلطة في الضفة 
في القطاع، يعانيان من عدم الشرعية الجماهيرية. حيث إن االنتخابات االخيرة « حماس«الغربية و

المتزايد له في  . رئيس السلطة، محمود عباس، يدرك االنتقاد2006جرت في العام « المناطق»في 
احتجاج حديث وعلماني بطبيعته وغير عنيف، الذي يضعه  –الضفة، وايضا النموذج المغري 

المتظاهرون في بيروت إلخوانهم في رام هللا ونابلس. ايضا هذا يوجد في خلفية الحوار العلني الذي 
 حول امكانية اجراء انتخابات جديدة للبرلمان والرئاسة.« حماس»يجري مع 

، يمكن أن ينتهي بشكل آخر. وكما يقول الباحث «حماس«بدأ كلعبة اتهامات بين عباس وما 
ديناميكية متدحرجة، « المناطق»ميخائيل ملشتاين، من مركز ديان في جامعة تل ابيب، تتطور في 

أقوى من المصالح االساسية للطرفين. يمكن أن يحدث وضع سيخاف فيه المعسكران المتخاصمان 
كمن يعارضان العملية الديمقراطية، لذلك سيظهران االستعداد للتقدم نحو االنتخابات.  من أن يظهرا

من  2006التطورات، قال ملشتاين للصحيفة، يمكن أن تؤثر ايضا على اسرائيل. ومثلما في العام 
شأن الفلسطينيين أن يطالبوا بأن يصوت سكان شرقي القدس ايضا في االنتخابات. في حينه 

شارون واولمرت للضغط الذي استخدمته عليها ادارة بوش. في الظروف السياسية  خضعت حكومة
الحالية يصعب تصديق أن حكومة اسرائيلية برئاسة نتنياهو أو حتى غانتس، ستسمح لنفسها بتنازل 

 كهذا.
 قطاع األمن النسبي

يران  ال تكفان عن تبادل في الوقت الذي يغلي فيه لبنان والدماء تسفك في شوارع العراق واسرائيل وا 
صاروخ  أطلقالتهديدات، فان قطاع غزة ما زال هادئا، بقدر ما يمكن لغزة أن تكون )أول من أمس 

من هناك، ولكنه لم يتسبب بأضرار(. منذ شهرين فان عدد االحداث في القطاع منخفض جدا بعد 
 نحو سنة ونصف صاخبة جدا.

بنوع من التعادل  2014نتهت في نهاية آب ، التي ا«الجرف الصامد»تذكير قصير: بعد عملية 
« حماس»المخيب لألمل، كانت ثالث سنوات ونصف من الهدوء النسبي على حدود القطاع. قادة 

في غزة اعتمدوا على ضخ مساعدات دولية من اجل اعادة اعمار القطاع، وغالبا اهتموا بالحفاظ على 
يكون مرسوما ال يستطيع الجمهور الغزي هدوء نسبي ايضا من خالل االدراك بأن اشتعاال آخر س
 تحمله، ازاء الدمار الذي احدثته اسرائيل في العملية االخيرة.

ولكن االموال تباطأت في القدوم، واالحباط في غزة ازداد الى أن انفجر في يوم االرض في نهاية 
ر هذا النمر . يأس السكان التقى مع ضائقة القيادة التي سارعت الى الركوب على ظه2018آذار 

 خوفا من أن يخرج ضدها ويفترسها.
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 300عشرات المظاهرات العنيفة في ايام الجمعة على طول الجدار، أكثر من « حماس»هكذا قادت 
النار  أطلقتشخص من غزة قتلوا منذ ذلك الحين، معظمهم من المشاركين في المظاهرات والذين 

ولة اختراق الجدار. ولكن المظاهرات بدأت عليهم من قبل قناصة الجيش االسرائيلي اثناء محا
آالف في كل اسبوع، وقوة االحتكاك مع  5باستنفاد الزخم. مؤخرا عدد المتظاهرين انخفض جدا، 

بدأ حوار داخلي حول الفائدة الكامنة في استمرار المظاهرات، « حماس»الجيش انخفضت، وفي 
ذي القاه آالف المصابين بنار القناصة، على حيث ان انجازاتها كانت قليلة، وفي المقابل، العبء ال

 ال يحتمل. أصبحجهاز الصحة في غزة 
ربما أنه بسبب االهمية الرمزية التي يعزوها الجمهور في غزة للمظاهرات، لم يتقرر بعد وقفها نهائيا. 
ولكن انخفاض دافعية المشاركين في المظاهرات وانخفاض تأثير المظاهرات أصبح واضحا. ايضا 

الصواريخ التي يتم اطالقها من القطاع انخفض في هذه االشهر. في المقابل، االموال من قطر عدد 
مليون دوالر شهريا، والدفعة الشهرية االخيرة تم نقلها في  30تواصل التدفق الى القطاع كالعادة، 

 بداية هذا االسبوع مع اهتمام اعالمي قليل.
الدراك بأن انظار االعالم العربي موجهة الى ربما ساهم في ا« حماس»ضبط النفس لدى قادة 

اشتعاال، وعلى رأسها ما يحدث في العراق وفي لبنان. مع ذلك يجدر التذكير  أكثرساحات اخرى، 
بما هو صحيح دائما في غزة، التوجه يمكن أن يتغير برمشة عين بسبب مصابين في حادثة معينة 

ال هذا االسبوع ضباط كبار في الجيش، يقف على أو بسبب عملية تبادر اليها اسرائيل. الهدوء، ق
 جليد رقيق جدا وهش.

في هذا الشأن يجدر االهتمام بظاهرتين. احداهما تشير الى الحادث الذي تم الحديث عنه باقتضاب 
من قبل المتحدث بلسان الجيش االسرائيلي، الثالثاء الماضي: طائرات لسالح الجو اعترضت طائرة 

ألف قدم قرب الحدود مع اسرائيل. هذا دليل أول على وجود قدرة  12ارتفاع بدون طيار حلقت على 
في القطاع. إن « االرهابية»استثنائية كهذه، وهو يشير الى تقدم تكنولوجي معين في قدرة التنظيمات 

الطيران بهذا االرتفاع يمكن أن يشوش عمل الطائرات االسرائيلية بدون طيار في الجنوب. أو أن 
 لمهمات جمع المعلومات االستخبارية وحتى هجوم فلسطيني مستقبلي. يشكل ثغرة

في شمال القطاع، الذي منذ زمن « الجهاد االسالمي»الظاهرة الثانية مرتبطة ببهاء أبو العطا، قائد 
على « حماس»، من خالل تجاهل الضغوط التي تستخدمها إلسرائيليمارس سياسة مستقلة مستفزة 

اك اشتعاالت مؤقتة مع اسرائيل في االشهر االخيرة وقف أبو العطا خلف تنظيمه. عندما كانت هن
صواريخ على الجنوب ردا على هجمات اسرائيل في  أطلقمعظمها. في احدى المرات على االقل 
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كان هناك من هو قادر على تخريب الهدوء المؤقت في القطاع  إذاسورية ولبنان، بتشجيع من إيران. 
 فهو هذا الرجل.

 «هآرتس»
 2/11/2019، األيام، رام هللا
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يرات أمنية بالمستوطنين والجدران، ووسط كام يشبه السجن محاط من كل االتجاهاتفي منزل 
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