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 غانتس يطالب بتشديد الضربات بغزة والعودة الغتيال قيادات

 حول "األونروا" مؤيدة لـ"إسرائيل"صحيفة إسرائيلية: غوتيريش طلب مقترحات من منظمات 

 مارسة أبشع جرائم التطهير العرقيمكَّن العصابات الصهيونية من م بلفوروعد الجامعة العربية: 

تنياهو يحذر من اشتعال الجبهات.. ن
والكابينت يبحث العودة لالغتياالت 
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 30 :كاريكاتير

*** 
 

 غتياالت في غزةيحذر من اشتعال الجبهات.. والكابينت يبحث العودة لال نتنياهو .1
اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائنلية، بييامن  يتيياهو، لدى افتتاح ، 3/11/2019، 48عرب موقع ذكر 

اجتماع حكومته األسبوعي النوم، األحد، أ  إسرائنل "موجودة في فترة أميية حساسة جدا وقابلة 
عقدت مباشرة  لالشتعال في عدة جبهات. وبعد إطالق القذائف الصاروخية على غالف غزة،

 مداوالت مع القيادة األميية في مقر وزارة األم  في تل أبنب".
وأضاف يتيياهو قبل ساعات قلنلة م  عقد المجلس الوزاري اإلسرائنلي المصغر للشؤو  السياسية 
واألميية )الكابنينت(، بعد ظهر النوم، أيه "أوعزت بشأ  سلسلة أهداف علنيا مهاجمتها ولذلك 

 الجو".هاجمها سالح 
وقال يتيياهو إ  "حماس تتحمل المسؤولية ع  أي هجوم نخرج م  قطاع غزة. وال أعتزم إعطاء 
تفاصنل هيا حول خططيا. وسيستمر في العمل في كافة الجبهات م  أجل أم  دولة إسرائنل، 

 بوسائل مكشوفة ووسائل خفية أيضا، في البحر والجو والبر".
ب "اليمن  الجدند"،  يفتالي بنينت، إلذاعة الجيش اإلسرائنلي، م  جايبه، قال عضو الكييست ع  حز 

النوم، إيه "ال أؤيد اآل  ردا أقوى أو أضعف )في غزة(. وال جدوى م  رد فعل أقوى قليال منثلما يقترح 
ال حاجة لها. ويح  بحاجة ’ جولة قتال صغنرة’قسما م  زمالئي في اليمن ، أل  هذا سيقود إلى 

 غزة، وهذا ال نتم بشكل خاطف".إلى عالج جذري في 
ويقلت وسائل إعالم إسرائنلية ع  الوزير بتسلئنل سموتريتش، م  حزب "البنت النهودي" اليمنيي 
المتطرف، قوله لدى دخوله إلى اجتماع الحكومة، النوم، إيه "بإمكايي القول لمواطيي إسرائنل أييا 

وال الوقت إلى ما يحدث حوليا في يخوض هذه المعركة بصورة مدروسة ومسؤولة جدا. ييظر ط
 جميع الجبهات ويحاول إدارة هذا التوتر في جميع الجبهات بشكل صحيح".

وييبغي أ  يدرك أ  الحنز ’. هيا يش  هجوما’وأضاف سموتريتش أ  "أسهل شيء االيفالت والقول 
ة ويح  يفعل الذي يتواجد فنها اآل ، م  حنث المكا  والوقت، معقد جدا. نيبغي التصرف بمسؤولي

ذلك طوال كل الفترة األخنرة. وأيا مقتيع بأ  )رئيس كتلة "كاحول الفا " بنيي( غايتس ورفاقه 
   سندخلو  في اليهاية إلى الحكومة والكابنينت وسنيكشفو  لمجمل االعتبارات وسيفهمو  أدائيا جندا".
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ايتهى اجتماع المجلس  -ترجمة "القدس" دوت كوم -رام هللا، 3/11/2019القدس، القدس، وأضافت 
ساعات ويصف، بحث خالله  4الوزاري االسرائنلي المصغر "الكابينت"، مساء النوم األحد، بعد يحو 

 االوضاع األميية على جبهة غزة والجبهة الشمالية ووجود "تهدند إنرايي محتمل".
ل الجلسة المطولة ولم يعل  رسمًيا عقب ايتهاء االجتماع ع  أي تفاصنل أو قرارات تم اتخاذها خال

للمجلس المصغر، الذي شاركت فيه قيادات عسكرية وأميية كبنرة، ميهم رئيس جهاز "الشاباك" يداف 
 أرغما ، ورئيس جهاز "الموساد" نوسي كوهن ، ورئيس األركا  أفنف كوخافي وضباط كبار.

ة العودة لعمليات العبرية، فإ  الوزير رافي بنرتس طرح خالل االجتماع إمكايي 12وبحسب القياة 
االغتيال في قطاع غزة ضد قيادات وعياصر المقاومة الفلسطنيية، مبنيًة أ  كبار قادة األم  

 والجيش رفضوا هذا المقترح لما له م  تأنثنر كبنر يمك  ا  نجر إسرائنل لمواجهة عسكرية كبنرة.
باط اعتبروا أ  جولة وأشارت القياة على لسا  المحلل العسكري رويي دايننل، إلى أ  كبار الض

المواجهة ايتهت وأ  حماس والجهاد ليستا معينتن  بالتصعند حالًيا، خاصًة وأ  أي تصعند سنؤنثر 
 على قرارات إدخال األموال القطرية وتقديم التسهيالت للمشاريع اإليسايية.

تجرها لعملية ورأى بعض الوزراء أيه ال يمك  حاليا لعمليات االغتيال سوى أ  تؤنثر على إسرائنل، و 
 عسكرية غنر محسوبة العواقب، في ظل التوتر األميي على الجبهات األخرى.

وأشارت قياة "ريشت كا " االسرائنلية الى أ  هذا الطرح تم وضعه على طاولة االجتماع م  عدة 
وزراء وشخصيات، إال أ  ممنثلي الجيش والشاباك حذروا م  تأنثنر االغتياالت على الوضع األميي 

ذلك قد ندفع إلى مواجهة عسكرية ال ترغب إسرائنل وال حماس فنها على األقل في الفترة وأ  
 الحالية.

يما  وأشارت القياة، إلى أ  االجتماع لم يقتصر على األحداث التي جرت على جبهة قطاع غزة، وا 
 تمت فيه مياقشة قضايا تتعلق بتهدند إنرايي محتمل أو بهجوم م  الجبهة الشمالية.

، ألو  ب  دافند، إ  المحادنثات األميية 13يبه قال محرر الشؤو  العسكرية اإلسرائنلية في قياة م  جا
التي قادها بييامن  يتيياهو بعد إطالق الصواريخ نوم الجمعة، كايت صعبة وطويلة، وتمت دراسة 

 إمكايية توجيه ضربات مباشرة ضد حركة الجهاد اإلسالمي.
يفسه فيما إذا كايت حماس ستتدخل أم ستقف على الحياد، لك  وأضاف "كا  السؤال الذي يطرح 

كبار قادة الجيش فضلوا التركنز على الجبهة الشمالية وايه ليس هياك حاجة حالًيا للعمل في جبهة 
 أخرى".

وعقب االجتماع، قال وزير الكابينت إنلي كوهن ، "إييا يتصرف بمسؤولية، وبحكم التهدندات 
 شور في الفيسبوك"، في إشارة لاليتقادات التي وجهها معارضو الحكومةالمختلفة، وليس وفق مي
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بشأ  ردها على الهجمات األخنرة، فيما قال نوفال شتانيتس "يميح الفرصة دوًما للتفاهمات لك  ل  
 نؤخر ذلك م  حقيقة أييا قد يضطر لعملية واسعة بغزة وقد تكو  برية، وم  نثم يصل لتسوية".

 
 ن لالنتخابات وموافقون على إجرائهاالدويك: نحن جاهزو .2

أكد رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك أ  حركة حماس ل  تتراجع قند أيملة ع  موقفها م  
 االيتخابات.

وقال الدويك إيه تم إبالغ السفنر القطري محمد العمادي خالل لقائه بقيادات حماس في الضفة 
أجل تجدند الشرعيات لمواجهة التحديات المحدقة  الغربية، بأ  الحركة مع إجراء االيتخابات م 

بالقضية الفلسطنيية، مؤكدن  أ  التجدند نجب أ  يكو  لموقع الرئيس، والمجلس التشريعي، 
 باإلضافة إلى المجلس الوطيي.

وفّيد الدويك االتهامات الموجهة للحركة بعدم موافقتها على إجراء االيتخابات، وقال: "يح  مع 
 موافقو  علنها ويريدها، وليس كما يقول البعض بأييا أبدنيا استعدادات ولم يبِد موافقة".االيتخابات، و 

وشدد على أ  هذا االستحقاق الدستوري قد طال تجاوزه ميذ أمد بعند، مردفا: "لو كا  األمر بأندنيا 
 سيوات، ولك  هياك إمالءات دولية وم  قبل االحتالل يح  4ما استمر التشريعي ألكنثر م  

 يعرفها، وهياك م  يستمع لهذه اإلمالءات".
 2/11/2019، موقع حركة حماس

 
 االحتالل يفرج عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي .3

 6أفرجت سلطات االحتالل ع  وزير شؤو  القدس فادي الهدمي بعد التحقنق معه لمدة  : عما
 ساعات في مركز "المسكوبية"، حنث اعتقله م  ميزله صباح النوم.

 3/11/2019ستور، عّمان، الد
 

 تراشق واتهامات بالفساد بين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ووزير في حكومته .4
أنثار التراشق بن  رئيس الوزراء الفلسطنيي السابق، رامي الحمد هللا، والوزير السابق في : رام هللا

متبادلة بنيهما حكومته، شوقي العيسة، ضجة على مواقع التواصل االجتماعي، عقب اتهامات 
 بالفساد.
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وكتب الحمد هللا على صفحته على موقع "فيسبوك"، تحت عيوا  "القصة الحقيقية الستقالة شوقي 
العيسة"، أ  العيسة لم يعجبه تشكنلة بريامج تمكن  اقتصادي، مشنرًا إلى أ  العيسة مالحق بتهم 

 "...ملنو  دوالر وتلقي أموال م  جهات مشبوهة 18غسل أموال بـ
العيسة وبعد تصريحات الحمد هللا، كتب على صفحته في موقع "فيسبوك"، ردًا على الحمد هللا، "م  
المؤسف حقًا أ  نلجأ رئيس الوزراء السابق لالفتراء والتضلنل، كتب الدكتور الحمد هللا على صفحته 

قة أو على األقل على "فيسبوك" ردًا على ما يشرته حول استقالتي م  الحكومة، وتمينت لو قال الحقي
 دافع ع  يفسه دو  اللجوء للكذب واالفتراء، حتى ال أضطر للرد والتوضيح".

 3/11/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 االحتالل يمدد اعتقال النائب خالدة جرار .5
مددت محكمة إسرائنلية، النوم األحد، اعتقال القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن    –رام هللا 

واعتقلت قوات االحتالل فجر الخميس الماضي اليائب "جرار" بعد اقتحام ميزلها  ب خالدة جرار.اليائ
في ميطقة اإلرسال وسط مدنية رام هللا، بعد نثمايية شهور م  اإلفراج عيها يهاية فبرانر/شباط 

 الماضي.
 3/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 بدولة فلسطينراف بريطانيا باالعتذار واالعت السلطة تطالب .6
، بريطاييا باالعتراف «وعد بلفور»لـ 102رام هللا: طالبت الحكومة الفلسطنيية، أمس، في الذكرى 

بالدولة الفلسطنيية، تصحيحًا للخطأ الذي مهد لقيام دولة إسرائنل، فيما طالبت ميظمة التحرير 
ا الوعد الذي ميحت بموجبه وفصائل فلسطنيية أخرى الحكومة البريطايية باالعتذار العليي ع  هذ

بريطاييا الحق للنهود في إقامة وط  لهم في فلسطن . وجاء الوعد على شكل تصريح موجه م  قبل 
وزير خارجية بريطاييا آيذاك، آرنثر جيمس بلفور، إلى اللورد روتشنلد، أحد زعماء الحركة الصهنويية 

 العالمية.
على بريطاييا أ  تعترف بدولة »إبراهيم ملحم، إ   وقال الياطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطنيية،

 «.فلسطن ، إلزالة آنثار تلك المظلمة التاريخية بحق الفلسطنينن 
وقال أمن  سر اللجية التيفنذية لميظمة التحرير، صائب عريقات، إ  على ليد  اقتياص الفرصة 

فها المسؤولة عيها السياسية للعب دور فاعل جوهري في حل قضية شعب فلسطن  السياسية، بوص
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عبر قر  م  الزم ، وذلك م  خالل االعتذار، واالعتراف بمسؤولنتها القايويية والسياسية ع  الظلم 
 الذي أوقعته على الشعب الفلسطنيي.

 4/11/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 فبرايرشباط/ توقعات بإجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية في  .7
ي لجية االيتخابات المركزية إيه م  المتوقع أ  تعقد االيتخابات التشريعية في رام هللا: قال مسؤول ف

األراضي الفلسطنيية في فبرانر )شباط( المقبل، إذا لم تك  هياك عقبات تحول دو  ذلك. وأوضح 
المدنر التيفنذي للجية االيتخابات، هشام كحنل، إلذاعة فلسطن  الرسمية، أيه م  المتوقع حال 

م رئاسي بإجراء االيتخابات التشريعية أ  تيظم في فبرانر على أ  تلنها االيتخابات صدور مرسو 
 الرئاسية. 

 4/11/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 هنية: تلقينا رًدا بالموافقة على االنتخابات الرئاسية والتشريعية .8
تلقنيا رًدا م   قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعنل هيية إييا

على إجراء االيتخابات الرئاسية والتشريعية عبر د. حيا ياصر رئيس لجية  ماز  بالموافقةالرئيس أبو 
 االيتخابات المركزية.

وأكد هيية في مؤتمر صحفي عقب ايتهاء االجتماع بن  ياصر وقادة الفصائل ظهر األحد بمدنية 
بالرئاسية والتشريعية، وصواًل إلى إجراء ايتخابات غزة، على أ  تكو  االيتخابات شاملة؛ يبدأها 

مجلس وطيي، أو ما يتوافق عليه في كيفية إعادة بياء المجلس باعتبار ذلك استحقاًقا وطيًيا داخل 
وأوضح أ  الفصائل أكدت خالل المشاورات ضرورة إجراء االيتخابات وفق  فلسطن  وفي الشتات.

 حملها رئيس لجية االيتخابات إلى الرئيس عباس. الصيغة التي تم االتفاق علنها، والتي
وشدد هيية على ضرورة إجراء لقاء وطيي جامع لبحث كل التفاصنل التي ستعطي الفرصة ليقترب 

 م  الخطوات الفعلية إلجراء االيتخابات، إلى جايب بعض الخطوط السياسية والوطيية العامة.
للحوارات ولبياء المشهد اإلنجابي، وجرى خالله  وقال هيية إ  اجتماع النوم كا  بمنثابة استمرار

مياقشة الكنثنر م  الخطوط العامة والتفاصنل التي عرضتها الفصائل م  أجل تأمن  عملية ايتخابية 
 ياجحة؛ لتيطلق االيتخابات في مياخ مريح.

اإلخوة  وبّن  أ  اليقاشات كايت تجري في جو م  المسؤولية واإلنجابية، وأ  الرسائل المتبادلة مع
 في رام هللا جندة، وستبقى مستمرة حتى يشعر شعبيا أيه أصبح فعلًيا أمام بدء االيتخابات.
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وأوضح أ  االيتخابات حق للمواط  واستحقاق وطيي، وهي تمنثل فرصة لتحقنق المصالحة وترتنب 
في القدس  البنت الفلسطنيي والخروج م  المأزق الراه ، كما أيها تشكل تحدًيا ألييا يريد إجراءها

 والضفة وغزة، وال يقبل بأقل م  ذلك.
وأشار هيية إلى أ  هياك ارتياًحا عاًما على المستوى الوطيي لدى أبياء الشعب الفلسطنيي لهذه 

 الخطوة التي فتحت الباب واسًعا أمام تحقنق مصالحة حقيقية، وترتنب البنت الفلسطنيي.
قة وجامعة الدول العربية بالخطوة التي تم اإلعال  ونثم  هيية ترحنب عدد م  الدول الشقيقة والصدي

 عيها، واستعدادها للرقابة على االيتخابات لضما  يزاهتها، وتذلنل أي عقبة قد تعترضها.
وجدد هيية الترحنب بالدكتور حيا ياصر، كما أعرب ع  التقدنر العالي للفصائل الفلسطنيية لمواقفهم 

 لداخلية للتفرغ لمواجهة األخطار.الوطيية وحرصهم على ايتهاء األزمة ا
م  جايبه أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحنى السيوار ضرورة إجراء لقاء وطيي فلسطنيي 
ليضع كل القضايا على الطاولة لتذلنل كل العقبات في طريق إجراء االيتخابات، واغتيام هذه الفرصة 

وار أ  اللقاء نجب أ  نياقش قضية مهمة وأضاف السي لتحقنق المطلب الوطيي بالخروج م  المأزق.
وتابع: االحتالل سيسعى لتعطنل هذا المسار الكبنر؛ أل   جدا، وهي إجراء االيتخابات في القدس.

 البقاء في هذا المأزق نخدمه.
بدوره وصف رئيس لجية االيتخابات المركزية د. حيا ياصر االجتماع مع حركة حماس والفصائل 

 ائرو  يحو االيتخابات، وال نوجد مشاكل إال سُتحل بالتوافق الوطيي.بالممنز، وقال: يح  س
 3/11/2019، موقع حركة حماس

 
 إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق أجواء شمالي قطاع غزة .9

أسقطت فصائل المقاومة الفلسطنيية في قطاع غزة، األحد، طائرة مسنرة إسرائنلية : غزة / محمد ماجد
 ع.فوق أجواء شمالي القطا

ويقل مراسل األياضول ع  شهود عيا  إ  مسلحن  نتبعو  لفصائل المقاومة الفلسطنيية أطلقوا اليار 
بكنثافة تجاه طائرة إسرائنلية بدو  طيار كايت تحلق على ارتفاع ميخفض فوق أجواء مياطق شمالي 

 ل.وذكر الشهود أ  المسلحو  تمكيوا م  إسقاط الطائرة، دو  مزيد م  التفاصن القطاع.
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعالم محلية، م  بنيها وكالة "صفا" و"المركز الفلسطنيي لإلعالم"، 
بأ  المقاومة أطلقت اليار تجاه طائرة تجسس إسرائنلية مسنرة وتمكيت م  إسقاطها فوق أجواء 

  شمالي القطاع.
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  اإلشارة إلى الفصنل الذي وذكرت أ  عياصر المقاومة تمكيوا م  السيطرة على الطائرة المسنرة، دو 
 أسقط الطائرة أو طرازها.

 3/11/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 صالح: ندعو األمة لدعم المقاومة ورفض التطبيعماهر  .10

ماهر صالح إلى دعم المقاومة الفلسطنيية بكل ما  دعا رئيس حركة حماس في ميطقة الخارج د.
في إطار ميظومة دعم شعبية واسعة وممتدة ال  تحتاجه م  مال ورجال وعتاد وخبرات متقدمة

جاء ذلك خالل كلمة ألقاها النوم الجمعة في المؤتمر الحادي  يستطيع أعداؤيا محاصرتها أو تفكيكها.
 عشر لرواد ورائدات بنت المقدس الذي ايعقد في اسطيبول.

دنية المقدسة، وكفالة وطالب صالح األمة ومكوياتها بدعم صمود أبياء مدنية القدس وتنثبنتهم في الم
وأكد دعم حراك الشعب الفلسطنيي في مخيمات  أبياء الشهداء وأسر األسرى والمعتقلن  والجرحى.

 اللجوء دفاًعا ع  حق العودة، وتوحند مرجعنته ألداء دوره في المشروع الوطيي.
ية، وأهمها واستعرض رئيس حركة حماس في الخارج األوضاع العامة التي تمر بها القضية الفلسطني

وقال إ  حركة حماس وقفت جادة نثابتة ضد هذه  صفقة القر  الذي حاول العدو أ  نيفذها بالقوة.
 الصفقة.

 1/11/2019، موقع حركة حماس
 

 الجهاد السالمي: ندعو السلطة لتبني المقاومة وسيلة للتحرير .11
عطايا: "إ  الحكومة قال ممنثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبيا  إحسا   غزة/ جمال غنث:-بنروت

ووصف عطايا في حدنث مع صحيفة  البريطايية واإلدارة األمريكية وجوه متعددة لعدو واحد".
"فلسطن " الحكومة البريطايية برأس األفعى؛ أليها ارتكبت جريمة عظمى بحق شعبيا الفلسطنيي 

دارة األمريكية عدوًّا لشعبيا ودعا "العتبار الحكومة البريطايية كما هي اإل واألمة العربية واإلسالمية.
 الفلسطنيي؛ أليها ارتكبت بحقه خطأ تاريخيًّا "ال يمك  أ  يغفره شعبيا الفلسطنيي مهما طال الزم ".

وجدد تأكند رفض الفصائل الفلسطنيية لوعد بلفور المشؤوم الذي مهد إلقامة االحتالل اإلسرائنلي 
 قيمة قايويية له، وال نلزم إال الجهة التي أصدرته". على أرض فلسطن  التاريخية، مشنًرا إلى أيه "ال

وتابع: "إ  شعبيا الفلسطنيي ومقاومته لم نتوقفوا عيد هذا اإلعال  وعملوا جاهدن  حتى تمكيوا م  
إسقاط مفاعنله األساسية طوال السيوات الماضية وم  خالل مسنرات العودة الكبرى وكسر الحصار 
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، وتصدى فلسطنينو الشتات لمحاوالت شطب حق العودة 2018التي ايطلقت في قطاع غزة عام 
 وتصفية عمل وكالة غوث وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  "أويروا".

وذكر أ  المقاومة الشعبية والمسلحة الفلسطنيية عرت كل المتواطئن  مع االحتالل اإلسرائنلي 
كيا  االحتالل، مؤكًدا أ  مسنرات  والمتآمري  على القضية الفلسطنيية والمهرولن  إلقامة عالقات مع

العودة أظهرت إجرام االحتالل ومجازره المرتكبة بحق شعبيا، وأربكت االحتالل وشوهت صورته 
 وأظهرت عجزه في إيقاف مسنرات العودة.

 3/11/2019، فلسطين أون الين
 

 مسؤولية تداعيات التصعيد األخير في غزة "إسرائيل"حماس والجهاد ُتحّمالن  .12
حّملت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، السبت، إسرائنل المسؤولية ع  تداعيات التصعند غزة: 

جاء ذلك في بيايْن  ميفصلْن ، صدرا ع   األخنر على قطاع غزة، واصفتا  إياه بالخطنر.
 يسخا عيهما.” األياضول“الحركتْن ، ووصل وكالة 

هداف االحتالل اإلسرائنلي مواقع المقاومة است“، قالت في بيايها: ”حماس“حركة المقاومة اإلسالمية 
 ”.وأهليا في غزة، تصعند خطنر بحق المدينن  األبرياء، نتحمل العدو الصهنويي تبعاته وتداعياته

االعتداءات اإلسرائنلية التي طالت العدند “وأضاف المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، أ  حجم 
إ  قتل األبرياء “واستكمل قائاًل:  ”.لتدمنر والتخريبم  مواقع المقاومة يعكس يواياه المسبقة با

وأكد أ  المقاومة في غزة ل   ”.وتفجنر األوضاع مع المقاومة الباسلة ل  نرتد إال في وجه االحتالل
 ”.باستباحة الدم الفلسطنيي، أو أ  تكو  غزة ساحة لتصدنر أزمات االحتالل الداخلية“تسمح 

رئيس وزراء إسرائنل )بييامن  يتيياهو(، يسعى “المي في بيايها، إ  بدورها، قالت حركة الجهاد اإلس
يقاع  للتغطية على فشله وفساده بالتصعند العدوايي ضد قطاع غزة، واستهداف المواقع والميشآت وا 

 ”.الخسائر في صفوف المدينن 
د على يشد“وتابعت:  ”.على استمرار اليضال المشروع في وجه االحتالل المجرم“وأكدت الحركة 

نثبات الشعب الفلسطنيي ووحدته في التصدي للعدوا  ومواجهة كل المؤامرات التي تستهدف تصفية 
 ”.قضنته

 4/11/2019، القدس العربي، لندن
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 "تويتر" يغلق حساب القيادي بـ"حماس" عزت الّرشق .13
ي في أغلق موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، الحساب الخاص، لعضو المكتب السياس: إسطيبول

 حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عّزت الّرشق.
وتأتي عملية إغالق هذا الحساب، ضم  سلسلة حمالت سابقة وحالية، طالت حسابات العدند م  

 القيادات واليشطاء، وصحف ووكاالت أيباء فلسطنيية.
التعبنر ع  الّرأي، واستيكر الّرشق إغالق حسابه، وعّده "سلوكًا ميحازًا ال نراعي قيم حرية الصحافة و 

ويتعامل مع المحتوى الفلسطنيي بازدواجية، تمنثل ايحيازًا فاضحًا لالحتالل ورضوخًا إلمالءاته بتبيي 
 الرواية الصهنويية".

وأضاف الّرشق، في تصريح وصل وكالة األياضول، إّ  إغالق حسابه الشخصي واستهداف المحتوى 
  يفلح في حجب الحقيقة، ول  يميع شعبيا م  مواصلة الفلسطنيي في مواقع التواصل االجتماعي، "ل

 يضاله بكل الوسائل لفضح جرائم االحتالل والدفاع ع  حقوقه المشروعة وقضنته العادلة".
 ولم نتس  الحصول على تعقنب م  إدارة "تويتر" على ما ذكره "الرشق".

 3/11/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 غزة والعودة الغتيال قياداتغانتس يطالب بتشديد الضربات ب .14

دعا رئيس كتلة "كاحول الفا "، بنيي غايتس، إلى توجيه ضربات شدندة إلى قطاع غزة والعودة إلى 
سياسة اغتيال قيادنن  فلسطنينن ، بادعاء إطالق صواريخ م  القطاع باتجاه جيوب البالد، في يهاية 

ئنلي المصغر للشؤو  السياسية واألميية األسبوع الماضي، فيما قال عضو المجلس الوزاري اإلسرا
 )الكابنينت(، الوزير نوءاف غااليت، إ  عدوايا جدندا على القطاع قادم وأ  إسرائنل ستختار توقنته.

وفي الوقت الذي نتوقع فيه أ  يفشل غايتس بتشكنل حكومة، قال على "تويتر"، مساء أمس، إ  
يوب ول  تقبل أي مس بسيادتها. وسيعند الردع "حكومة برئاستي ل  تتحمل تهدندا على سكا  الج

 بأي نثم ، حتى لو اضطرريا إلى قتل م  يقودو  إلى التصعند".
وطالب حكومة بييامن  يتيياهو االيتقالية بتوجيه ضربة عسكرية شدندة للقطاع. وقال إيه "في الوقت 

ويل لسكا  الحالي، سيؤيد ويدعم أي سياسة رد فعل حازمة ومسؤولة م  أجل جلب هدوء ط
 الجيوب. هذا واجبيا، وهذا التزاميا يحوهم".

وقال غااليت لإلذاعة العامة اإلسرائنلية "كا "، صباح نوم األحد، إيه "ال مفر م  الوصول إلى جولة 
أخرى في قطاع غزة. ويح  سيقرر التوقنت والشروط وسيصل إلى معركة واسعة ويتائجها ستكو  

 مؤلمة جدا لحماس".
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ادي في حزب الليكود، غدعو  ساعر، الذي أعل  ينته ميافسة يتيياهو على رئاسة واعتبر القي
الحزب، في ميشور في "تويتر" أ  "الرد على إطالق القذائف على سدنروت وسكايها نيبغي أ  يكو  
أشد بكنثنر م  الرد الذي تم. وييبغي أ  تكو  غاية إسرائنل تفكيك البيية التحتية العسكرية لحماس 

د اإلسالمي في غزة. وأحد أهم األسباب المطلوب تيفنذها بأسرع وقت هو الخروج م  المأزق والجها
 السياسي وتشكنل حكومة وحدة قومية واسعة" لمواجهة الوضع األميي.

 3/11/2019، 48عرب 
 

 نتنياهو يشيد بسياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ترامب ضد ايران .15
د رئيس وزراء االحتالل الميتهية والنته بييامن  يتيياهو، أشا -د ب أ -"القدس" دوت كوم -تل أبنب

في تصريحات مساء أمس، أمام المؤتمر السيوي لوسائل اإلعالم المسيحية الدولية، والذي ايعقد في 
 القدس بسياسة "الضغط األقصى" التي نتبعها ترامب ضد انرا .

خرًا م  خالل فرض المزيد م  وقال إ  هذه سياسة صحيحة، مضيفًا، يسريي أيه تم تشدندها مؤ 
 العقوبات االقتصادية. أعلم أيه نوجد لذلك تأنثنر واضح على القدرة اإلنرايية على تمويل عدوايها".

 وقال إ  "أهم شيء هو ضما  عدم قيام إنرا  بتطوير األسلحة اليووية".
اد حدودهم، وشدد على تمسك االحتالل بالعمل على "ميع إنرا  م  التموضع عسكريًا على امتد

خاصة في سوريا"، وأضاف :" إ  لم يك  االحتالل هيا في قلب الشرق األوسط، لكايت إنرا  قد 
 حققت ايتصارها. ربما كايت تمتلك اآل  أسلحة يووية".

يما  واعتبر يتيياهو، أ  كنثنري  في الشرق األوسط لم يعودوا نتعاملو  مع دولة االحتالل كعدو وا 
 اإلسالم المتطرف". على حد تعبنره. "كحلنف ضروري في مكافحة

وأرجع يتيياهو عدم حدوث أعمال عيف واحتجاجات خارجة ع  السيطرة، بعد االعتراف األمريكي 
بالقدس عاصمة لدولة االحتالل أو بهضبة الجوال  كجزء م  االحتالل إلى "تغنر يظرة الكنثنري  في 

 الشرق األوسط إلى إسرائنل".
مل مع االحتالل على أيه عدو بل نتم التعامل معه كحلنف ضروري في وأضاف :لم يعد نتم التعا

مكافحة "اإلسالم المتطرف"، أي "القاعدة" و "داعش"، وأكنثر فأكنثر "اإلسالم الشيعي المتطرف" بقيادة 
 إنرا  وأتباعها". بحسب مزاعمه.

االحتالل للخطر،  وقال :"الدول العربية تعترف بأ  هذا التشدد يعرضها للخطر بقدر ما يعرض دولة
 فلذلك لدنيا مصلحة مشتركة".
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وأضاف :"عالوة على المصلحة المشتركة التي تجمعيا ضد عدو مشترك، فإ  العالقات بنييا بدأت 
تشهد تطبيعًا في مجاالت متيوعة. هذا ليس فقط م  أجل طرد الشر ولك  أيضًا م  أجل رعاية 

ية وغنرها. هياك تغننر واضح، وهذا مهم، أليه الخنر، وذلك م  خالل عالقات اقتصادية وتكيولوج
 في يهاية المطاف، هكذا سيحقق السالم".

كما زعم أ  دولة االحتالل "هي المكا  الوحند في الشرق األوسط الذي نتمتع فيه المسيحنو  
بممارسة طقوسهم الدنيية. مضيفًا، توجد هيا حرية عبادة مطلقة للجميع، وخاصة للمسيحنن  الذن  

 ضو  لهجوم مستمر في الشرق األوسط".نتعر 
 4/11/2019القدس، القدس، 

 
 تتحين الفرصة المناسبة لشن عملية في غزة "إسرائيل"يديعوت أحرونوت:  .16

مصطفى عبد العالقال المحلل العسكري في صحيفة نديعوت أحرويوت، رو  ب  يشاي  -21عربي
اإلسرائنلي تكم  في توقنت ايطالق  معلقا على التصعند األخنر في غزة، إ  المعضلة لدى الجيش

 المواجهة القادمة مع التيظيمات الفلسطنيية في قطاع غزة، معتبرا أ  المواجهة أمر ال مفر ميه.
"، أ  األوساط األميية اإلسرائنلية 21وأضاف ب  يشاي في تحلنل يشرته الصحيفة وترجمته "عربي

وراء حادنثة إطالق الصواريخ في محيط تعتقد على يطاق واسع أ  حركة الجهاد اإلسالمي تقف 
غالف غزة، مشنرا إلى تلك األوساط تقول إ  حركة حماس التي تدنر قطاع غزة تحاول كبح جماح 
حركة الجهاد، ميعا اليزالق األمور يحو تصعند أكبر، مشنرا في الوقت ذاته إلى أيه نتعن  على 

 "الدولة النهودية" االستعداد لعملية واسعة اليطاق.
 3/11/2019، "21قع "عربي مو 

  
 مسؤول إسرائيلي يكشف عن تقدم لنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس .17

فيما نتعلق ” هياك تقدما في االتصاالت“)األياضول(: قال مسؤول إسرائنلي، األحد، إ   -القدس
 بإمكايية إجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطنيية.

يسق األسرى والمفقودن  في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائنلي جاء ذلك على لسا  نرو  بلوم، م
 ، التابعة لهنئة البث المحلية )رسمية(.”ريشت بنت“بييامن  يتيياهو، في مقابلة مع إذاعة 

 12تصريحات بلوم، جاءت ردا على والدة الجيدي هدار غولدن ، التي اتهمته في تصريحات للقياة 
 إلسرائنلنن  المحتجزي  في قطاع غزة.العبرية، السبت، بأيه نهمل قضية ا
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وقال بلوم، إيه نجري العمل في أكنثر م  قياة، لك  حركة حماس لم تيضج بعد )لعقد صفقة تبادل 
وأضاف أ  الفجوات بن  مطالب حماس وما يمك  إلسرائنل  ”.أسرى(، لكييا في مسار فيه تقدم

 تقديمه كبنرة جدا.
 هذا التقدم. ولم نذكر بلوم، أية تفاصنل حول طبيعة

حسب التقدنرات فإيهما “وع  مصنر المدينن  اإلسرائنلنن  االنثين  المفقودن  في القطاع قال بلوم: 
 ”.أحياء

وكشف بلوم، أيهما سبق أ  اجتازا السياج المحيط بقطاع غزة، وتمت إعادتهما إلى إسرائنل، لكيهما 
 أعادا الكرة وتم أسرهما في القطاع.

 3/11/2019القدس العربي، لندن، 
 

 غاالنت: قريبون من جولة أخرى بغزة .18
قال وزير الهجرة واالستيعاب العضو في الكابينت  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

اإلسرائنلي نؤاف غااليت، النوم األحد، إ  جولة عسكرية كاملة وكبنرة في قطاع غزة ل  تكو  سوى 
 مسألة وقت.

عة كا  العبرية، ل  يكو  هياك خيار آخر سوى الوصول لجولة وأوضح غااليت في تصريحات إلذا 
 جدندة، مشنًرا إلى أ  سلطة االحتالل هي م  ستحدد توقنتها وظروفها.

وايتقد غااليت، تصريحات عضو الكييست جدعو  ساعر الذي اعتبر أ  الرد اإلسرائنلي لم يك  
 ة، وأ  يكويوا أكنثر تقننًدا في تصريحاتهم".كافًيا، قائاًل "كا  على األعضاء أ  نيظروا للصورة العام

وبشأ  إمكايية تعنن  يتيياهو، للوزير السابق يفتالي بنينت في ميصب وزير الجيش، قال غااليت 
 "هذا ليس موضوع خالف، يتيياهو يقود األمور جنًدا، وال نوجد مبرًرا أميًيا لذلك".

 3/11/2019القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"على جبهة غزة سيغير من أولويات هآرتس: االحتكاك المستمر  .19
قالت صحيفة "هآرتس"، النوم األحد، إ  األولويات  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

اإلسرائنلية حالًيا تعد "نثايوية" باليسبة لجبهة قطاع غزة، لك  االحتكاك المستمر م  خالل إطالق 
 تنجيات واألولويات الحالية.الصواريخ م  حن  آلخر قد يغنر هذه االسترا

ووفًقا للصحيفة، فإ  إسرائنل تفضل حالًيا عدم التورط في صراع مع غزة، خاصًة وأ  التوترات مع 
إنرا  تتفاقم، مشنرًة إلى أ  الجهاد اإلسالمي يقف خلف إطالق الصواريخ وهو مدعوم م  إنرا  
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لصواريخ يكو  التزاًما بذلك، بل لها اعتباراتها ويلتزم بتعليماتها أحياًيا، لك  ليست بالضرورة إطالقها ل
 الخاصة.

ولفتت الصحيفة، إلى أ  بهاء أبو العطا القيادي في الجهاد اإلسالمي هو م  يقف خلف الصواريخ، 
ويعمل ضد إسرائنل م  وقت آلخر، لتعزيز مكايته في غزة، سواء ضد حكم حماس أو داخل 

رًة أيه لم يك  هياك نوم الجمعة أي مبرر إلطالق صراعات التسلسل الهرمي في ميظمته، معتب
 الصواريخ، وحتى المسنرات مرت كما جرت في األسابيع األخنرة.

 3/11/2019القدس، القدس، 
 

 شاكيد تقدم مشروع قانون لضم وادي األردن وعتصيون وأدوميم للسيادة السرائيلية .20
كند عضو الكييست اإلسرائنلي، النوم أعليت إنلنت شا -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

األحد، أيها قدمت مشروع قايو  أمام الكييست لضم مياطق وادي األرد  وغوش عتصنو  ومعاليه 
 أدوميم، إلى السيادة اإلسرائنلية.

ويقل موقع صحيفة معاريف ع  شاكند قولها، إ  هياك فرصة سياسية واستعداد م  جايب الواليات 
وقالت "نجب أ  ال يتردد، ويجب أ  يستغل هذه  ملية، وهذه الفرصة ل  تتكرر.المتحدة لمنثل هذه الع

 الفرصة فوًرا ويبدأ بتطبنق السيادة على تلك المياطق".
 3/11/2019القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"انطالق مناورات "العلم األزرق" الدولية الجوية في  .21

األحد، مياورات جوية دولية بمشاركة  ايطلقت النوم -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 ، وذلك للمرة األولى.F-35عدد م  الدول باستخدام طائرات الشبح 

وبحسب الياطق باسم جيش االحتالل، فإ  هذه المياورات تحمل اسم "العلم األزرق" وستستمر حتى 
ألف فرد ما بن   ويشارك أكنثر م  نوم الخميس المقبل، ايطالًقا م  قاعدة عوفدا الجوية في الجيوب.

يطاليا والنويا  والواليات المتحدة  طياري  وفينن  وعاملن  بالقوات الجوية م  بلدا  تشمل ألماييا وا 
وأشار إلى أيه سنتم استخدام عشرات . طاقم سيحضر م  تلك الدول 100مشنًرا إلى أ   األمريكية.

الطائرات التي ستيفذ مياورات جوية مختلفة، وسنتم التعامل مع سنياريوهات تتعلق بالقتال الجوي 
 واألرضي، ومواجهة الصواريخ المضادة وغنرها.

 3/11/2019القدس، القدس، 
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 أنيس القاسم: على قيادة السلطة والمنظمة إنهاء اتفاقاتها مع االحتالل .22
للسية النثايية بعد المائة، يعايي الفلسطنينو  عواقب وعد وزير الخارجية  غزة/ طالل اليبيه:-عما 

م آرنثر بلفور، الذي أعطى ما ال يملك لم  ال يستحق، ليكو  ونثيقة ال تستحق 1917البريطايي عام 
 الحبر الذي كتبت به، وفق ما يصف الخبنر في القايو  الدولي د. أييس القاسم.

القاسم في حدنث إلى صحيفة فلسطن  أ  العبرة التي تستخلص م  هذه الذكرى أ  قيادة ورأى 
 الحركة الصهنويية استطاعت االستفادة م  ونثيقة ال قيمة لها، وجعلها شهادة ميالد دولة االحتالل.

ودعا القاسم قيادة السلطة وميظمة التحرير إلى استنثمار الونثائق التاريخية لمصلحة القضية 
سطنيية، والتحلل م  كل االتفاقات الموقعة مع االحتالل اإلسرائنلي، أبرزها اتفاق أوسلو الموقع الفل

 م.1993سية 
م، 1948ووصف الخبنر الدولي اتفاق أوسلو بـ"اليكبة الكبرى التي حلت بالفلسطنينن  بعد يكبة سية 

 وأيه يشكل الفصل النثايي م  يكبة التهجنر الكبرى".
لو جّزأ الشعب الفلسطنيي إلى جزءن  في الداخل والخارج، وقسم ما تبقى م  وقال القاسم: "أوس

فلسطن  إلى تصييفات )أ( و)ب( و)ج(، وأدى إلى تحكم االحتالل بالمياطق )ج( التي تشكل ما 
 م  األراضي الفلسطنيي، وتخصيصها لمشاريع استيطايية". %61يسبته 

كل أمجادها وتاريخها اليضالي إلى خادم لالحتالل وأضاف: "اتفاق أوسلو حول النثورة الفلسطنيية ب
 اإلسرائنلي، ومستوطييه، ولتكو  القيادة الفلسطنيية مقاواًل لالحتالل اإلسرائنلي".

ووصف القاسم توقيع ميظمة التحرير اتفاق أوسلو واستمرارها مع السلطة في تيفنذه، السيما مع عدم 
فًا: "ميظمة التحرير قبلت تجزئة الشعب الفلسطنيي وفكفكة التزام االحتالل به، بااليتحار الذاتي، مضي

 المننثاق الوطيي الفلسطنيي".
وحمل الخبنر في القايو  الدولي رئيس السلطة محمود عباس وفريق اتفاق أوسلو المسؤولية ع  

 المعاياة التي يعيش فنها الشعب الفلسطنيي، وال نزال.
اقيات المرتبطة بها سهل، بإعال  قيادة ميظمة التحرير وأوضح أ  الخروج م  اتفاقيات أوسلو واالتف

بطال  هذه االتفاقيات وتحللها م  التزاماتها، مؤكدًا أيها تمتلك المسوغات القايويية لتيفنذ ذلك 
 والتحلل ميها.

وفق تأكند القاسم، إ  بإمكا  السلطة التحلل م  هذه االتفاقيات، باالستياد أيًضا إلى أ  على أطراف 
ذا لم نلتزم أي طرف بما ورد فنها يصبح الطرف النثايي في حل ميها، أي ات فاقية االلتزام بها، وا 

بيدًا م   160وأشار إلى حدنث أمن  سر ميظمة التحرير صائب عريقات أ  )إسرائنل( لم تلتزم بـ"
 بيود اتفاق أوسلو".
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م  االتفاق م  طريق ورأى الخبنر الدولي أ  قيادة ميظمة التحرير لدنها قرار يظري بالتحلل 
المجلس المركزي؛ لك  هذا االتفاق أصبح يمنثل لها "عملية بزيس )عمل( مربحة في مختلف 

 مجاالتها".
 3/11/2019، 48عرب 

 
 أسيرة في سجون االحتالل بينهن جريحات ومعتقالت إداريا 39 .23

ع  في سجو  أسنرة يقب 39أفادت هنئة شؤو  األسرى والمحرري ، النوم األحد، بأ  : رام هللا
االحتالل اإلسرائنلي، يقبع  جميعا في سج  الدامو ، عدا األسنرة هبة اللبدي المضربة ع  الطعام 

نوما، ضد اعتقالها اإلداري والقابعة حاليا في "عيادة الرملة"، واألسنرة الجريحة سهنر اسليمية  41ميذ 
 القابعة في مستشفى "شعاري تصندك".

أسنرة محكومة بأحكام متفاوتة يصل أعالها الى  28م  بن  األسنرات  وبنيت الهنئة، في بيا ، أ 
أسنرات قند االعتقال اإلداري، وه : األسنرة  3أسنرات موقوفات، فيما ال تزال  8عاما، و 16

 الفلسطنيية األرديية هبة اللبدي، واألسنرة آالء بشنر م  قلقنلية، وشروق البد  م  بنت لحم.
 3/10/2019، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 دونم من أراضي شرق القدس 500االحتالل يخطر باالستيالء على نحو  .24

دويم م   500أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائنلي، نوم السبت، باالستيالء على يحو : القدس
 أراضي المواطين  في بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

بو حلو لـ"وفا"، إ  سلطات االحتالل سلمت االرتباط المديي وقال رئيس بلدية بلدة حزما مسلم أ
دويم م  األراضي الواقعة بمحاذاة مستوطية "آدم" المقامة عيوة  500يقضي باالستيالء على يحو 

 على أراضي المواطين ، وهي ضم  أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جيوب بلدة الرام.
 2/10/2019، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 

 دونم من أراضي شمال الخليل 400االحتالل يشرع بشق طريق استيطانية جديدة على حساب  .25
نوم األحد، بعمليات تجريف واسعة ألراضي الموطين  في  شرعت قوات االحتالل اإلسرائنلي: الخلنل

 بلدة بنت امر شمال الخلنل لصالح طريق استيطايية تمر بالميطقة.
ياشط اإلعالمي محمد عوض لـ"وفا"، إ  جرافات وآليات اسرائنلية، باشرت تحت حماية جيود وقال ال

االحتالل، بتجريف أراٍض وحقول المواطين  بالقرب م  بنت البركة المستولى عليه م  قبل 



 
 
 
 

 

 19 ص             5077 العدد:             11/4/2019 نثنينل ا التاريخ: 

                                    

الخلنل، مضيفا ا  جيش  -المستوطين ، لشق طريق استيطايية جدندة تمر بمحاذاة طريق القدس
   الميطقة عسكرية مغلقة، وميع المزارعن  وأصحاب األراضي م  الوصول للمكا .االحتالل أعل

وأوضح خبنر الخرائط واالستيطا  عبد الهادي حيتش لـ"وفا"، أ  الشارع االستيطايي الذي بوشر 
نؤدي إلى استيالء االحتالل بشقه يمتد عدة كنلو مترات على حساب األراضي الزراعية الخصبة، 

 ويم م  أراضي المواطين  م  بلدتي حلحول وبنت امر.د 400على يحو 
 3/10/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 4أيام.. 103أقدمهم مضرب منذ  .26

رفضا العتقالهم اإلداري،  نواصل أربعة أسرى في سجو  االحتالل إضرابهم ع  الطعام،: رام هللا
نوما،  43أيام، واألسنر أحمد زهرا  المضرب ميذ  103أقدمهم األسنر إسماعنل علي المضرب ميذ 

 نوما.  41نومًا، وهبه اللبدي المضربة ميذ  41واألسنر مصعب الهيدي المضرب ميذ 
ة، ال سيما األسنر وأفاد يادي األسنر، في بيا ، بأ  األسرى األربعة نواجهو  ظروفا صحية خطنر 

 علي، ويرافق ذلك تعيت االحتالل ورفضه االستجابة لمطلبهم المتمنثل بإيهاء اعتقالهم اإلداري.
 3/10/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 فضيحة جديدة لالحتالل: شرطي يطلق النار على شاب فلسطيني وهو رافع اليدين .27
يشر ياشطو  على وسائل التواصل االجتماعي، فندنو نبدو أيه تم تونثيقه م  قبل جيود جيش الحرب 

 رب حاجز الزعّيم شرق القدس.وهم يطلقو  اليار على شاب فلسطنيي أعزل، ق« اإلسرائنلي»
يظهر الشاب الفلسطنيي وهو أعزل  الفندنو الذي تم تسريبه بعد عام ويصف العام على تصويره،

لنتم إطالق اليار  ويرفع نديه ويحمل حقنبته ويمشي للخروج م  يفق حسب أوامر جيود االحتالل،
 عليه فجأة م  الخلف ويسقط على األرض وتتعالى صرخاته.

قام بمعاقبة مطلق اليار بحسب زعمهم، موضحًا أ  « اإلسرائنلي»، أ  الجيش «العربية»اسل وأفاد مر 
يما رصاصة مطاطية.  إطالق اليار كا  لغرض التسلية، وأ  الرصاص لم يك  طلقة حية، وا 

 4/10/2019الخليج، الشارقة، 

 
 يبدو وشيكاً  "إسرائيل"اتفاق خط أنابيب الغاز بين مصر و .28

يه م  المتوقع االيتهاء خالل ، أرويترزيقاًل ع   القدسم   3/11/2019، بي، لندنالقدس العر ذكرت 
إذ  ومصر. "إسرائنل"األيام القلنلة المقبلة م  اتفاق نيقل السيطرة على خط أيابنب ليقل الغاز بن  
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دخلت يوبل إيرجي التي مقرها تكساس ودنليك للحفر اإلسرائنلية في شراكة مع شركة غاز الشرق 
في المئة في  39، والذي اتفق قبل يحو عام على شراء "إي.إم.إي.دي"صرية في مشروع باسم الم

ملنو   518خط شرق المتوسط البحري، الذي م  المقرر يقل الغاز م  خالله إلى مصر، مقابل 
 مليار دوالر 15بيع غاز بقيمة  علىواتفق الشركاء في حقلي لونثيا  وتمار اإلسرائنلنن  للغاز  دوالر.

إلى عمنل في مصر هو شركة دولفنيوس القابضة، لك  جرى تعدنل االتفاق الشهر الماضي لزيادة 
مليار  20بما يقدر بيحو  ،عاماً  15على مدى  مليار متر مكعب م  الغاز 85اإلمدادات إلى حوالي 

 دوالر.
على إيهاء بموجب االتفاق، ستساعد الصفقة الجدندة ، أيه و 3/11/2019، االخبار، بيروتوأوردت 

ضد الحكومة المصرية بقيمة نثمايية  "غاز شرق المتوسط"قضايا التحكيم الدولي المرفوعة م  
مليارات دوالر، باإلضافة إلى التيازل ع  الغرامة التي حصلت علنها الشركة في قضية تحكيم أخرى 

مداد  "إسرائنل"ملنويًا. كما ستساهم الصفقة في استنراد الغاز م   288بقيمة  محطات اإلسالة وا 
 المصرية بالغاز الطبيعي إلعادة إسالته وتصدنره مرة أخرى إلى أوروبا.

 
 اضــراب عاملـي االونــروا وتنهي الخارجية األردنية تدخل على خط الوساطة .29

ايتهاء االضراب العام  األرديية، أعليت وزارة الخارجية وشؤو  المغتربن : عبد الهادي ييفن -عما 
مفاوضات  إنثرته اتحادات العاملن  في وكالة األويروا، بعد اتفاق تم التوصل إليه الذي كايت أعلي

وزير  كدوأ مطالب اتحادات العاملن  مع إدارة الوكالة. أجرتها الوزارة بالتشاور مع لجية متابعة
ة أ  االتفاق أخذ بعن  االعتبار المطاَلب المشروعة للعاملن  وظروف الوكال، الخارجية أيم  الصفدي

في العيش بكرامة وفي التعليم وِفي "وحقوقهم  الفلسطنينن  وقبل كل ذلك مصلحة الالجئن  ،المادية
امر "وشدد على ا  استمرار األويروا في القيام بدورها وفق تكليفها األممي  ."العياية الصحية

 ".ضروري ال تيازل عيه، وال مفاوضات حوله
 4/11/2019، الدستور، عّمان

 
   مع األردن في طريقها للتنفيذ رغم الرفض الشعبي والنيابياز السرائيلي اتفاقية الغ .30

وسط  2020نبدأ تدفق الغاز الطبيعي اإلسرائنلي إلى األرد  مع بداية العام : عّما -محمود الشرعا 
مليار دوالر في حال  1.5رفض ييابي شعبي لالتفاقية التي أخضعت المملكة لشرط جزائي محدد بـ

في مواجهة عدد م  المسؤولن  الحالنن  قايويية يستعد يشطاء لتقديم بالغات  . في حن هاالتراجع عي
تفاقية كورقة ضغط على سلطات الطرح خيار إلغاء افضاًل ع   السابقن  لهم صلة باالتفاقية.و 
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إال أيه على ما نبدو  اعتقال األردينن  هبة اللبدي وعبد الرحم  مرعي.ب هفي ظل استمرار  االحتالل
 م  باب اتفاقية الغاز ألبعادها القايويية. "إسرائنل"المملكة ال تفكر بالضغط على فإ  

 3/11/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 جراء وعد بلفور : المجتمع الدولي مطالب بوقف معاناة الفلسطينيينمجلس األعيان األردني .31
لى تحمل مسؤولياته القايويية دعا رئيس مجلس االعيا  فيصل الفانز المجتمع الدولي ا: بترا-عما 

واالخالقية، لتمكن  الشعب الفلسطنيي م  اقامة دولته الفلسطنيية على التراب الوطيي الفلسطنيي، 
وقال في بيا  اصدره باسم مجلس االعيا ، بمياسبة ذكرى  ذات السيادة ومتصلة وعاصمتها القدس.

ذي يعد اطول احتالل في العالم، لم يعد   االحتالل االسرائنلي لفلسطن  الإوعد بلفور المشؤوم، 
  يمارس كافة الضغوطات المتاحة والممكية لدفع ، أمقبوال، وعلى العالم الحر بكل مؤسساته

 للقبول بقيام الدولة الفلسطنيية، وتطبنق كافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطنيية. "سرائنل"إ
 3/11/2019، الدستور، عّمان

 
 من استعادة حقوقهم نالفلسطينييالتعاون السالمي تدعو لتمكين  وعد بلفور": منظمةفي ذكرى " .32

، لوعد بلفور، المجتمع الدولي، لـ"تمكن  102دعت ميظمة التعاو  اإلسالمي، في الذكرى الـ: جدة
قامة دولته المستقلة على حدود  الشعب الفلسطنيي م  استعادة حقوقه، بما في ذلك حقه في العودة، وا 

 ، وعاصمتها القدس الشرقية".1967نوينو / الرابع م  حزيرا 
 3/11/2019، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 مكَّن العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي بلفوروعد الجامعة العربية:  .33

الدعم واإلسياد ليضال  جددت جامعة الدول العربية استمرارها في تقديمفي ذكرى وعد بلفور، القاهرة: 
الشعب الفلسطنيي ولقضنته العادلة، مطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف 

، بأ  هذا الوعد المشؤوم مكَّ  هاوأفاد بياي معاياته والعمل الجاد إليهاء االحتالل اإلسرائنلي.
تهجنر والقتل والتدمنر، وأشار إلى العصابات الصهنويية م  ممارسة أبشع جرائم التطهنر العرقي وال

تتجدد كل نوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء قيام سلطات ما زالت أ  مأساة الشعب الفلسطنيي 
 االحتالل بممارسة ايتهاكاتها النومية ضد أبياء الشعب الفلسطنيي.

 3/11/2019، القدس العربي، لندن
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 السرائيلي على وقع التصعيد العسكري  ميالدينوف يصل قطاع غزة .34
وصل صباح النوم اإلنثين ، الميسق األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ييكوالي  :غزة

التصعند اإلسرائنلي األخنر فجر أول م  أمس  وذلك على وقع ميالدنيوف، إلى قطاع غزة.
صابة آخري  ودمار كبنر إنثر الغارات التي شي تها مدفعية )السبت(، والذي أسفر ع  استشهاد شاب وا 

 وطائرات االحتالل على قطاع غزة.

 4/11/2019، قدس برس وكالة
 

 حول "األونروا" مؤيدة لـ"إسرائيل"صحيفة إسرائيلية: غوتيريش طلب مقترحات من منظمات  .35
قالت صحيفة "يسرائنل هنوم" العبرية، إ  األمن  العام لألمم المتحدة، أيطوينو : أسامة الغسايي

لن  انثين  م  مركزي أبحاث إسرائنلي وأمريكي، معروفن  بتأنندهما لتل أبنب، غوتنريش، التقى مسؤو 
وبعد اليقاش، طلب غوتنريش، م  أحد مستشاريه االستمرار في التواصل  .وايتقادهما الدائم لألويروا

 األويروا. وكالة معهما م  أجل بحث طريقة بدنلة لعمل
 3/11/2019، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 على الوجود "إسرائيل"لمساعدته  هراضية عنتدافع عن "وعد بلفور" وهي  يطانيابر  .36

الدائمة لدى األمم  بتهادافعت بريطاييا، الجمعة، خالل مؤتمر صحفي عقدته ميدو : )وكاالت(
راضية ع  الدور الذي قامت به لمساعدة "، قائلة إيها "وعد بلفور"ع   ،المتحدة السفنرة كاري  بنرس

لكييا يالحظ أ  جزءًا آخر م  هذا الوعد لم نتم تحقيقه، وأقصد  الفتة بالقول: ."لى الوجودإسرائنل ع
 به قيام الدولة الفلسطنيية.

 3/11/2019، الخليج، الشارقة
 

 من خالل اتهام اسمرة بتهريب السالح إلى غزةمحاولة قلب نظام الحكم ساهم بالموساد  :إريتريا .37
األمنركية )سي آي إي(، وجهاز الموساد اإلسرائنلي، بالتخطيط  اتهمت إريتريا وكالة المخابرات

م  خالل العقوبات الدولية، وعبر التخطيط لقيام نثورة وذلك  لمحاولة قلب يظام الحكم في البالد.
وأوضح البيا  أ   .، بحسب بيا  وزارة االعالم اإلريتنريةشعبية، أو التخطيط لتدخل عسكري خارجي

يفند  استخباراتياً  نلي أسهم في شيطية حكومة إريتريا، عبر تعميمه تقريراً جهاز الموساد اإلسرائ
 بتورطها في تهريب األسلحة إلى قطاع غزة، عبر الحدود مع السودا .

 3/11/2019، الجزيرة نت، الدوحة



 
 
 
 

 

 23 ص             5077 العدد:             11/4/2019 نثنينل ا التاريخ: 

                                    

 
 البحث عن بديل لألونروا!! .38

 كمال زكارية
 االويروا، ووقفئن  الفلسطنينن  رغم ايسحابها م  صف الدول الممولة لوكالة غوث وتشغنل الالج

نؤكد ا  االعتراض  االويروا بحالها، مماالمتحدة االمريكية  الوالياتتترك  لها، لمدعمها المالي 
تيفذ مطالب  االولى، وأيهااالمريكي على الوكالة ليس ماليا وال اقتصاديا وايما سياسيا بالدرجة 

تعتبر عيوا  القضية االبرز  االويروا، التيء وجود االحتالل الصهنويي الذي يسعى بكل قوة الى الغا
 الفلسطنيية.وجوهر القضية  الفلسطنينن  عصبقضية الالجئن  االسرائنلي، في الصراع الفلسطنيي 

المتحدة ،الذي سبقه الضغط المالي م  قبل ادارة  لألممالضغط االمريكي على الجمعية العامة 
تنريش الى الطلب م  بعض الميظمات غنر الحكومية دفع امن  عام االمم المتحدة غو  ترامب،
المتحدة الى دراسة البدائل الممكية للقيام بالعمل الذي تقوم بها االويروا لالجئن   لألممالتابعة 

للرغبة االمريكية الرامية الى خدمة االحتالل الصهنويي ،فاذا كايت البدائل التي  الفلسطنينن  تيفنذا
البحث عيها ما دامت ستؤدي يفس المهمة  الماذم بعمل االويروا ،نجري البحث عيها سوف تقو 

والخدمة والدور ،وهل غوتنريش فعال جاد في البحث ع  البدائل ،ام ايه نريد ا  ننثبت ايه ال نوجد 
 طللضغو يمكيه القيام بدورها ،في جميع االحوال غوتنريش نيفذ طلبا امريكيا ويستجنب  لألويروابدنل 

القواين  واالعراف الدولية ،وقواعد وصول عمل هنئة االمم المتحدة ،كما ايها تتجاوز امريكية تتجاوز 
 جميع دول العالم االعضاء في الجمعية العامة .

غنر الحكومية ليست صاحبة القرار ال في  تالميظما دولي، فا وبما ا  االويروا تأسست بقرار  
وهذا م   كالة م  استمرار عملها او ايقافه،في تقرير مصنر الو  عيه، والاختيار البدنل والبحث 

هي التي تقرر االبقاء على وجود  المتحدة، أليها لألممصالحيات الدول اعضاء الجمعية العامة 
 اممي.االويروا او الغاء وجودها بقرار دولي 

التصدي لها م  خالل الدول الداعمة  خلفها، نجبخطوة غوتنريش مهما كايت اليوايا التي تختفي 
جميع دول العالم  العامة، وهيلقضية الفلسطنيية وحقوق الشعب الفلسطنيي الممنثلة في الجمعية ل

باستنثياء امنركا والكيا  الغاصب لفلسطن  اضافة الى عدة دول ال تظهر على الخرائط العالمية وال 
بية والمسؤولية االولى هيا تقع على مجموعة الدول العر  نتجاوز عددها اصابع الند الواحدة،

 واالسالمية ودول عدم االيحياز واالتحاد االوروبي واالتحاد االفريقي ودول اسيا الصديقة.
وبعد ا  يجح االرد  وفلسطن  في التغلب على العجز المالي واالزمة العميقة التي عايت ميها 

م خدماتها حفاظا على استمراريتها ومواصلتها تقدي االويروا خالل العام والحالي والعامن  الماضنن ،
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ها قد فتحت معركة سياسية في غاية  لمجتمع الالجئن  الفلسطنينن  في مياطق عملياتها الخمس،
الخطورة تستهدف وجود الوكالة كليا ،بعد ا  فشلت الضغوط المالية واالقتصادية في زعزعة االويروا 

مر الذي نتطلب تشكنل واغالق مؤسساتها الصحية والتعليمية والخدمية في المخيمات الفلسطنيية ،اال
جبهة دولية جدندة بجهد ارديي فلسطنيي مشترك ،تتسع دائرته ليصبح عربي اسالمي دولي ،مسايدة 

 لمواجهة المشروع االمريكي االسرائنلي وافشال الحراك القائم في اروقة االمم المتحدة الهادف  لألويروا
 ية المؤيدة لالحتالل الصهنويي.الى انجاد بدنل ع  االويروا م  خالل الميظمات غنر الحكوم

 4/11/2019، الدستور، عّمان
 

 لوال االستيطان اليهودي لما كان وعد بلفور .39
 فانز أبو شمالة د.

لم يصدر بلفور وعده بإقامة وط  قومي للنهود على أرض فلسطن  إال بعد أ  تمك  المستوطيو  
للمجرم الذي أعطى الوعد أ   النهود م  فرض حقائق عدوايية على أرض فلسطن ، وبعد أ  تأكد

الوضع الدولي واإلقليمي يسمح بإقامة الدولة النهودية، وهذه الحقائق الموضوعية تذكريا بحدنثن  
 مهمن  في تاريخ القضية الفلسطنيية:

، إال بعد أ  احتلت 1882الحدث األول: لم يُقم المستوطيو  النهود أولى مستوطياتهم بتاح تكفا سية 
 صر في السية يفسها، وتقع فلسطن  كلها تحت قبضة االستعمار البريطايي.بريطاييا أرض م

الحدث النثايي: لم يحتل البريطاينو  أرض مصر إال بعد أ  اشترى رئيس وزراء بريطايية آيذاك 
، وعلى 1875النهودي بييامن  دزرائنلي أسهم الخدنوي إسماعنل في شركة قياة السويس عام 

ل الملياردنر النهودي روتشلند، ودو  موافقة البرلما  البريطايي، وكا  مسئولنته الشخصية، وبأموا
م  أسهم قياة السويس،  %44النهودي بييامن  دزرائنلي يمهد الحتالل مصر م  وراء صفقة شراء 

وكايت السيطرة على مصر هي المقدمة لتحقنق الشعار الذي رفعه دزرائنلي حن  زار فلسطن  سية 
 شهنرة: أرض بال شعب لشعب بال أرض.، وقال جملته ال1860

سية على ذكرى وعد بلفور تفرض علنيا تذكر وعد ترامب قبل عدة  102قراءة التاريخ بعد مرور 
أشهر، حن  لم يعترض على فكرة ضم الضفة الغربية، وحن  قرر االعتراف بالقدس عاصمة لدولة 

ف الوعد ما كا  ليصدر ع  ترامب لوال إسرائنل، وحن  اعترف بالجوال  أرض إسرائنلية، وهذا االعترا
نثقته التامة بأ  النهود قد فرضوا حقائق جدندة على األرض، وأنثبتوا وجودهم المادي في القدس 

 يفسها، وعلى أرض الضفة الغربية التي أكلها غول االستيطا .
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يكفي أ   في ذكرى وعد بلفور، ولمواجهة وعد ترامب ال يكفي أ  يصدر الفلسطنينو  البيايات، وال
ندلوا بالتصريحات الغاضبة واألحادنث السياسية والمقاالت واللقاءات والمقابالت والزعنق عبر 
مكبرات الصوت، مواجهة وعد بلفور ووعد ترامب نتمنثل بقلقلة الواقع الراه ، وخلخلة الحقائق الجدندة 

تحقنق األم  التي تمك  المستوطيو  م  فرضها على أرض الضفة الغربية، والحنلولة دو  
للمستوطين ، ودو  ذلك، فاألطماع النهودية على أرض فلسطن  ال يحدها سقف، وهم نيتظرو  
المياسبة، أو الحدث، أو أي خلل في المحيط العربي واإلقليمي لس  القواين  التي تشرع استالءهم 

وا ميها بغطاء على أرض الضفة الغربة؛ التي تمكيوا ميها في غفلة م  المفاوضات العبنثية، وتمكي
م  زم  االيتظار، الزم  الذي اشتراه النهود م  القيادة الفلسطنيية مقابل االعتراف بميظمة التحرير، 

، ومقابل إشغال الفلسطنينن  بمشاكلهم الحياتية، VIPومقابل أموال المقاصة، ومقال بطاقات 
 وأوضاعهم الداخلية.

 3/11/2019، فلسطين أون الين
 

 الفلسطينيةعقدة االنتخابات  .40
 د. ياجي صادق شراب
بعندًا ع  أهمية االيتخابات، كآلية لتوسيع حق المشاركة السياسية، وترسنخ مبدأ تداول السلطة، 
وتقوية ميظومة القيم التي تقوم على مبدأ المواطية الواحدة، والحق والحريات التي يكفلها الدستور 

راطي الشامل، والديمقراطية ليست ايتخابات فقط، بل والقايو ، فااليتخابات أحد مكويات البياء الديمق
إ  تكرارها الهدف ميه تأصنل وتقوية البياء الديمقراطي، وهي شكل م  أشكال التدريب، والحنلولة 
دو  احتكار السلطة، حتى ال تتحول إلى بيية استبدادية. البياء الديمقراطي منثل أي مبيى كبنر 

وأخنرًا تعايش وتوافق بن  ساكييه. في البحث بإشكاليات يحتاج إلى أساسات، وم  نثم مراحل، 
 الديمقراطية الفلسطنيية يجد أ  هذه اإلشكاليات كنثنرة ومعقدة.

بداية ال بد م  استبعاد بعض المبررات، منثل أ  االحتالل ال يسمح بااليتخابات، على أهمية هذا 
دافعًا قويًا إلجراء االيتخابات، والتمسك  الرأي، وال أحد يقلل م  تأنثنر االحتالل، لكيه نيبغي أ  يكو  

بالخيار الديمقراطي، على اعتبار أ  الديمقراطية هي أحد الخيارات إليهاء االحتالل. واإلشكالية 
 1996األولى التي أضعفت م  الديمقراطية االيتخابية، أيه في االيتخابات األولى التي أجريت عام 

وعدم االلتزام بااليتخابات أوجد تداعيات سياسية على واستمرت لعشر سيوات، فإ  هذا الجمود 
 الممارسة الديمقراطية، وأدى إلى تراجع في مقوماتها لحساب سلطة وتيظيم واحد حاكم.
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ما حصل كا  كارنثة سياسية، أليها ايتهت بسيطرة وايقالب شامل على السلطة في غزة م  قبل 
الديمقراطية، والذي زاد الطن  بلة، كما يقال، حماس، ليصبح أمام واقع سياسي مياهض لاليتخابات و 

استمرار هذا االيقسام إلى أكنثر م  نثالنثة عشر عامًا، تأسست فنها بيية ايقسام، وُزرعت فنها قيم 
سياسية تشكيكية تخوييية رافضة ألي شكل م  أشكال الشراكة، وتأسست بيية غنر ديمقراطية في 

ن ، فإ  كل ما نترب على ذلك يعتبر غنر شرعي، غزة والضفة.. وحتى يكو  موضوعنن  وحيادن
نجاد الحلول له، تأتي أهمية االيتخابات، لتصحيح  لك  مع التسليم باألمر الواقع ومحاولة تصحيحه وا 

 كل ما ترتب على االيقسام.
إ  االيتخابات في صالح حماس، وهي المستفند ميه اآل ، أل  م  شأ  االيتخابات، وضما  

يعيي دمج كل ما ترتب على االيقسام م  ال شرعية، سُندمج في بيية الشرعية، وهذا إجرائها بيزاهة، 
 أكبر المكاسب لها، وفي الوقت ذاته يعمي ذلك االعتراف بالشرعية، السياسة االيتخابية وااللتزام بها.

تنجي، وهو اإلشكالية األخرى لعدم إجراء االيتخابات في مواعندها القايويية، أييا أضعيا الهدف االسترا
أواًل البياء السياسي الديمقراطي، أو بياء يظام سياسي فلسطنيي قادر على استيعاب واحتضا  كل 
القوى السياسية، وم  نريد أال يشارك، عليه االلتزام بالمخرجات الشرعية لهذا اليظام، وهو ما يعيي 

يية، وهما م  أكنثر يقاط التأصنل للمؤسساتية السياسية على حساب الشخصايية والفصائلية الفلسطن
 الضعف أو األمراض التي عاينيا ميها، وحولتيا إلى حالة م  الهشاشة السياسية.

لقد أضعيا فرصة تحقنق هذا األمر ألكنثر م  عقدن ، كايت فترة كافية لالقتراب كنثنرًا م  إيهاء 
 االحتالل وقيام الدولة الفلسطنيية.

، حتمية سياسية تفرضها الحاجة للشرعية، والتوافق حول إ  إجراء االيتخابات الفلسطنيية القادمة
نجاد حلول لكل ملفات االيقسام وهي كنثنرة ومعقدة، نثم وضع آلية مشتركة  أولويات المرحلة، وا 
للتواصل السياسي بن  الشعب الفلسطنيي في الداخل والشتات والمخيمات، عبر مجلس وطيي 

 لتحرير الذي نوشك على االحتضار والموت.ميتخب، نبعث الحياة م  جدند في جسد ميظمة ا
وأخنرًا ال فتح وال حماس وال أي فصنل يمكيه أ  يستمر م  دو  شرعية ايتخابية يقررها الشعب 
الفلسطنيي، أل  قوة أي فصنل هي قوة للقضية الفلسطنيية.. علنيا ايتظار االيتخابات القادمة، وماذا 

 ستفرز؟
 4/11/2019، الخليج، الشارقة
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عادة العمار وعودة السلطة الفلسطينيةمباد .41  رة بديلة لغزة: وقف النار وا 
 اميو  ريشف
في كل فترة زميية بن  اشتعال وآخر في القطاع، نثمة منل لصرف االيتباه ع  أزمة سكا  غالف 

، الذي في أساسه افتراض خاطئ بأ  الخيار نبدأ ”ال نوجد حل“غزة، ويتلخص في الخضوع لشعار 
ءات حماس وييتهي بوهم الضربة الخاطفة وايتهى األمر، والتي تهدد بجر الجيش بالتسليم بإمال

دارة حياة ملنويي شخص بدو  استراتنجية للخروج.  اإلسرائنلي للسيطرة على القطاع وا 
عملية ” ضباط م  أجل أم  إسرائنل“م  الجدنر أ  تقوم الحكومة القادمة بفحص اقتراح حركة 

ترسنخ وقف إطالق اليار، وا عادة إعمار القطاع، وتطويره وا عادة متدرجة تشمل نثالث مراحل: 
 السلطة الفلسطنيية إلدارة القطاع.

إ  العالقة بن  األرجل النثالث التي تستيد إلنها المبادرة تيبع م  الظروف على األرض: دو  إعادة 
الدول المايحة إعمار القطاع ل  يستقر وقف إطالق اليار، ودو  ترسنخ وقف إطالق اليار، سترفض 

االستنثمار في إعادة اإلعمار. والدول المايحة ترفض تقوية حماس، لذلك ل  توفر الموارد المطلوبة 
 دو  إعادة السلطة الفلسطنيية إلى غزة.

هياك نثالنثة تحديات أمام تطبنق المبادرة: األول، رفض حكومة إسرائنل السابقة التمكن  م  عودة 
فض خدم استراتنجية الفصل بن  غزة والضفة الغربية التي هدفت إلى السلطة إلى القطاع، وهذا الر 

سلب السلطة الفلسطنيية القدرة على االدعاء بأيها تمنثل جميع الفلسطنينن ، وبهذا تكو  شريكة في 
المفاوضات. يمك  األمل بأ  تفضل الحكومة القادمة القيام بمحاولة لتهدئة الساحة على تبرير 

 السياسية. التملص م  المفاوضات
إ  تجيد حكومة إسرائنل سيضم  ايدماج اإلدارة األمريكية، والتعاو  مع مصر في غزة سننثمر تجيد 
شركائها، األرد  والسعودية ودولة اإلمارات. هذا التحالف الكبنر له قدرة على استخدام الجزرة 

لطة الفلسطنيية العودة والعصا القوية التي يمك  أ  تتغلب على العائق النثايي الذي هو معارضة الس
 إلى قطاع غزة.

في حن  أ  عددًا م  قادة السلطة في رام هللا معينو  بتطبنق هذه العملية، فإ  رئيس السلطة 
الفلسطنيية محمود عباس وغنره يعارضويها بشدة. وبسبب المعارضة، يمك  لمبادرة إسرائنل تقديم رد 

فلسطنيية إلى غزة قبل أ  نتم يزع السالح م  على ادعاءن  مشروعن : األول أ  عودة السلطة ال
القطاع سيحولها إلى ضحية لرد إسرائنل على خرق وقف إطالق اليار م  قبل طرف نثالث، والرد 
على ذلك هو شبكة أما  أميية، ترتبط بتفاهمات تحدد شروط الرد على خارقي وقف إطالق اليار. 

موارد المطلوبة إلدارة القطاع وا عادة إعماره. لذلك، النثايي هو أيه ال توجد للسلطة الفلسطنيية تلك ال
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نجب أ  نوضع في أندنها شبكة أما  اقتصادية بواسطة الدول المايحة، التي ستجيدها الواليات 
المتحدة. في جايب الجزرة، الذي يشمل تغننر تعامل اإلدارة األمريكية مع السلطة الفلسطنيية، 

رائنل، هياك قدرة على استخدام عصي يعتبر التهدند بها قادرًا وللتحالف اإلقليمي وأكنثر م  ذلك إلس
 على أ  نؤدي الغرض.

النثالث هو حماس: لماذا ستوافق حماس على التيازل ع  الحكم في القطاع؟ نتبن  أ  الشخص الذي 
يقرر أكنثر م  أي شخص آخر هو يحنى السيوار. وقد توصل إلى استيتاج أيه إذا لم تيسحب 

ة المديية فإ  مصنرها يكو  مشابهًا لمصنر ضحايا آخري  للربيع العربي. لذلك، قام حماس م  اإلدار 
ببلورة استراتنجية جدندة أساسها االيسحاب م  اإلدارة النومية ووضعها في أندي السلطة الفلسطنيية 
ة وعودة حماس إلى أيماط عمل تتمنثل في االستنثمار في البيى اإليسايية المديية، كاستعداد لمواجه

 مستقبلية على القيادة الفلسطنيية، وليس فقط في القطاع.
يمكيه أ   -حسب تقدنره-في هذا اإلطار، حول رسائل إلى إسرائنل واتخذ خطوات نتبن  ميها أيه 

يفرض عودة السلطة الفلسطنيية إلدارة القطاع، بما في ذلك ايتشار حرس الرئاسة م  رام هللا في 
السلطة على يظام جباية الضرائب، شريطة أ  تتم مياقشة يزع سالح  حدود القطاع والمعابر وسيطرة

حماس في مراحل متقدمة م  إعادة وحدة اإلدارة الفلسطنيية. وعيدما لم نتم التجاوب معه وجد ملجأ 
 في تصريحات متطرفة وفي عمليات تصعند على طول الجدار وخلفه.

في حال التغلب على جنوب المعارضة في ال يمك  معرفة إذا ما كا  السيوار سنتمسك بأقواله 
حماس. على أي حال، دالئل تآكل قدرة حماس على تطبنق سلطتها على ميافسنها وعلى رأسهم 
الجهاد اإلسالمي، نجب أ  تقلق القادة عيديا. هيا يح  يعود إلى السياسة اإلسرائنلية. إ  االستجابة 

م  تطبنق استراتنجنته المنثمرة، وربما تساعد  الحتياجات القطاع على المدى القصنر ستمك  السيوار
 في تطبنق التزامات وقف إطالق اليار على تيظيمات أخرى في القطاع.

االيتقال م  مرحلة إلى أخرى في تطبنق التسهيالت اإلسرائنلية والميح الدولية، مشروط بوفاء الطرف 
ن  والمحتجزي  لدى حماس. لذلك، الفلسطنيي بشروط وقف إطالق اليار وا عادة اإلسرائنلنن  المفقود
 فإ  الفرص التي تكم  في المبادرة المقترحة أكنثر م  أخطارها.

إذا يجحت هذه المبادرة فستؤدي إلى تهدئة متواصلة، وربما ستشكل خطوة في الحملة الطويلة 
 لاليفصال ع  الفلسطنينن . ولكيها إذا فشلت، فإ  التحدي األميي الذي سيضطر إلى مواجهته ل 
يكو  مختلفًا جوهريًا ع  التحدي الحالي. إ  الجهد المبذول إلحداث تغننر دو  استخدام القوة 
سيضم  أيه سيكو  في الميطقة وخارجها تفهم أكبر إذا قامت أو إذا اضطرت حكومة إسرائنل مرة 



 
 
 
 

 

 29 ص             5077 العدد:             11/4/2019 نثنينل ا التاريخ: 

                                    

 أخرى بالضغط على الزياد. واألهم م  ذلك هو أ  اإلسرائنلنن  سيعرفو  أ  حكومتهم ال تعرض
 حياة الجيود للخطر قبل استيفاد البدائل ع  استخدام القوة العسكرية.

 3/11/2019هآرتس 
 4/11/2019، القدس العربي، لندن

 
 كيف تبدو إسرائيل الضمان الستقرار عرش الملك األردني! .42

 نوسي احيمئنر
هذا  سية على توقيع اتفاقية السالم مع األرد ، ولم يقتصر األمر النوم على تجاهل 25مرت 

الحدث، بل إ  وزارة الخارجية األرديية أحنت نوم الذكرى بإعادة السفنر األرديي في إسرائنل 
هكذا، بلغة غنر دبلوماسية، تقرر في األرد  تجمند العالقات مع إسرائنل. والذريعة: ”. للتشاور“

 اعتقال مواطين  أردينن  في إسرائنل لالشتباه بيشاطات أميية.
وفي واقع األمر في معظم سيوات اتفاقية السالم، أكنثر األرد  م  إبداء  في األشهر األخنرة،

االستياء تجاهه، بل واليدم، والبرلما  األرديي ندعو بال ايقطاع إلى قطع العالقات مع إسرائنل. ولك  
لماذا ال نرد أحد مسؤول في إسرائنل بكلمات الذعة: المياه التي تحتسويها، أيتم أنها األعضاء في 

، تضخ إليكم كما يفترض االتفاق. وفضاًل ع  ذلك: إسرائنل زادت ”إسرائنلية“رلما ، هي مياه الب
كمية المياه عقب االستهالك الكبنر في المملكة، واليابع م  الحاجة إلى ري عطش الالجئن  م  

 سوريا.
مهيية الدعوات إسرائنل تراعي األرديي العطش، وردًا على ذلك يطلق البرلما  األرديي واالتحادات ال

لطرد السفنر اإلسرائنلي. هذه الحقائق معروفة للملك، ولكيه يغلق الرأي على يفسه وبأيه يشجع 
 مروجي الكراهية. يصف نوبنل على اتفاق السالم، والملك نرفض اللقاء مع رئيس الوزراء.

ما أ  ، ولك  نجب على أحد ”ضم“صحيح أ  دم األردينن  يغلي بعد كل ذكر إسرائنلي لكلمة 
نذكرهم بأ  سيطرة إسرائنل في نهودا والسامرة تعد عائقًا هائاًل لهجرة الفلسطنينن  إلى المملكة. 

، 1988األرد  ل  يعترف بذلك، ولكيه يعرف بأ  إسرائنل هي الضماية لسالمته. وبشكل عام، في 
بسيطرة أميية أو تخلى األرد  ع  ادعائه بسيطرته على الضفة. وفي حال اتفاق مستقبلي باالعتراف 

سياسية في الغور، فإ  الواعن  في األرد  سنتيفسو  الصعداء: الفلسطنينو  في داخله هم أعداء 
 المملكة الحقيقنو ، لدودو  أكنثر م  إسرائنل؛ إسرائنل هي الضماية الستقرار عرش الملك.
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رد . إسرائنل تلجم ، في ضوء خطوات األ2019في هذه األنثياء تعود إسرائنل لعهد التجلد، على يمط 
ردود أفعالها وتعترف بالمصلحة األرديية، اإلسالمية، في الحرم. ولك  األرد  ندعي رعانته لألماك  

 المقدسة المسيحية أيضًا.
قبل سيوات، تأنثرت حن  علمت بتلك الوسائل التي اتخذتها إسرائنل للدفاع ع  السالمة الشخصية 

هللا النثايي يقاطع يتيياهو. وكلما أصر الملك على رفضه للملك حسن  الراحل. النوم، الملك عبد 
 اللقاء مع رئيس الوزراء، نتبدد االحتمال في بث روح حياة في االتفاق.

إ  هذا الوصف البشع لوضع العالقات مع األرد  يصطدم بحجة يطلقها خبراء في عالقات الجنرة 
ردينن  فقط، وخسارة. لهذه الحجة هذه: إذا رفعيا الصوت احتجاجًا على وضع السالم، سيحرج األ

يمك  أ  يرد: إحراج األرد  سيكو  مجرد احتجاج صغنر م  جايب إسرائنل على ميازعة االتفاق 
 على الحياة.

سية، كصحافي، غطنت مع زمنلي إنهود يعاري احتفال التوقيع على اتفاق العربا. الملك  25قبل 
حميمًا، أما النوم فال ريح باردة تهب م  عما ، بل برد  حسن  ورئيس الوزراء الراحل رابن ، أبديا وداً 

 مجمد فقط.
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