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: بايدن سيتخذ سلسلة خطوات فورية تجاه الفلسطينيين مريكيلمنصب نا ب الر يس األحة المرش  .1
 حال فوزه
"األيءم": قءلت كمءال هءبريس، المبرشحة لمنصب نءئب البرئيس عن الحزب الديمقبراطي  -القدس 

يدن عءالنتخءعءت فإنه سيتخذ سلسلة خطوات فوبرية تجءه األميبركي، إنه حءل فوز المبرشح جو عء
 الفلسطينيين.

وقءلت هءبريس في مقءعلة مع موقع "ابراب أميبركءن نيوز" األميبركي: "نؤمن أنء وجو )عءيدن( أيضء 
عقيمة كل فلسطيني وكل إسبرائيلي وسنامل على ضمءن تمتع الفلسطينيين واإلسبرائيليين عتداعيبر 

 من واالزدهءبر والديمقبراطية".متسءوية من الحبرية واأل
وأضءفت: "نحن ملتزمون عحل الدولتين، وسناءبرض أي خطوات أحءدية الجءنب تقوض هذا الهدف. 

 كمء سناءبرض الضم والتوسع االستيطءني".
وتءعات هءبريس: "وسنتخذ خطوات فوبرية الستاءدة المسءعدات االقتصءدية واإلنسءنية للشاب 

عءدة فتح القنصلية األميبركية في القدس الفلسطيني، وماءلجة األزمة ا إلنسءنية المستمبرة في غزة، وا 
 الشبرقية، والامل على إعءدة فتح عاثة منظمة التحبريبر الفلسطينية في واشنطن".

 4/11/2020القدس، القدس، 
 

 الفلسطينية تطالب ببدء مفاوضات اتفاقية شراكة كاملة مع االتحاد األوروبيالسلطة  .2
طلعت السلطة الفلسطينية الثالثء ، العد  الفوبري عمفءوضءت حول اتفءقية شبراكة كءملة مع : برام هللا

جء  ذلك خالل اجتمءع وزيبر الخءبرجية والمغتبرعين بريءض المءلكي في برام هللا مع  االتحءد األوبروعي.
وطءلب المءلكي االتحءد  لة االتحءد األوبروعي لاملية السالم في الشبرق األوسط سوزانء تيبرستءل.ممث

األوبروعي عادم االكتفء  عءلتصبريحءت واإلدانءت التي لم توقف االنتهءكءت اإلسبرائيلية في األبرض 
ف المانية وأكد أن دعوة البرئيس ععءس لاقد مؤتمبر دولي للسالم عمشءبركة جميع األطبرا الفلسطينية.

لالنخبراط في عملية سالم حقيقية "هي إلثعءت التزامنء عءلسالم وقبرابرات الشبرعية الدولية، والمفءوضءت 
 وليس اإلمال ات التي تفبرضهء إسبرائيل".

 3/11/2020، القدس، القدس
 

 اشتية: إجراء االنتخابات أولوية وطنية .3
تخءعءت في فلسطين هو أولوية وطنية "إن إجبرا  االن ،قءل برئيس الوزبرا  محمد اشتية: برام هللا

ن الحوابر الوطني الجءبري من  واستبراتيجية عقء  للنظءم السيءسي وغيبر مبرتعط عءلمتغيبرات الخءبرجية، وا 
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أجل جال االنتخءعءت مدخال لاالج تعاءت االنقسءم وا عءدة الوهج الديموقبراطي لمؤسسءتنء، وتبرتيب 
من جهة أخبرى، قضية الفلسطينية عهدف تصفيتهء". عيتنء الداخلي في ظل الحبروب التي تشن على ال

 شدد اشتية خالل االجتمءع، مع المعاوثة األوبروعية لاملية السالم في الشبرق األوسط سوزانء تبريستءل،
على أهمية االنخبراط الجدي لالتحءد األوبروعي في أي عملية مستقعلية للسالم، ودعم تطعيق دعوة 

 م دولي عبرعءية متاددة األطبراف.البرئيس محمود ععءس لاقد مؤتمبر سال
 3/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الر اسة الفلسطينية تدين العمل اإلرهابي في النمسا .4

أدانت البرئءسة عشدة الهجوم اإلبرهءعي الذي وقع في الاءصمة النمسءوية فيينء، وأسفبر عن : برام هللا
صءعة عدد من األشخءص األعبر  وأعبرعت البرئءسة عن إدانتهء الشديدة لهذا الامل االبرهءعي،  يء .مقتل وا 

 وبرفضهء الدائم لجميع أشكءل الانف الذي يتنءفى مع القيم والمعءدئ الدينية واإلنسءنية.
 3/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ة من السعوديةمركبات لإلطفاء واإلنقاذ مقدم 8سّلم تالدفاع المدني رام هللا:  .5

سّلم برئيس الوزبرا  محمد اشتية، الثالثء ، عمقبر البرئءسة في مدينة برام هللا، جهءز الدفءع : برام هللا 
نقءذ، مقدمة من المملكة الابرعية الساودية. وقءل برئيس الوزبرا :  المدني ثمءني مبركعءت إطفء  وا 

 4المدني، قيمتهء ال تقل عن  "سايدون جدا أن نتسلم اليوم ثمءني مبركعءت إطفء  متطوبرة للدفءع
وأضءف اشتية:  ماليين دوالبر، تشمل مبركعتين لالستجءعة السبرياة، وست مبركعءت إطفء  متخصص".

"المنحة اليوم هي استمبرابر للمسءعدة التي تقدمهء المملكة الابرعية الساودية إلى فلسطين، وهي ليست 
فة، والساودية مشكوبرة تسءعدنء عشكل معءشبر جديدة، ولكنهء تتجدد عءمًء عاد عءم وتأخذ أشكءاًل مختل

 أو من خالل الصنءديق الابرعية والعنك اإلسالمي للتنمية، أو من خالل المسءعدات الاينية".
 3/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس تحذر من اإلهمال المتعمد بحق األسرى في سجون االحتالل .6

لق عءلغ إصءعة الاشبرات من األسبرى الفلسطينيين األعطءل في سجون الادو تءعات قيءدة الحبركة عق
الصهيوني عفيبروس كوبرونء، مء ينذبر عخطبر كعيبر على صحتهم، ويفءقم من ماءنءتهم داخل سجون 
االحتالل. وحذبرت الحبركة في عيءن صحفي الثالثء  حكومة االحتالل وقءدته من هذا اإلهمءل المتامد 
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، محملة االحتالل كءمل المسؤولية عمء قد تؤول إليه األوضءع الصحية في عحق أسبرانء األعطءل
 السجون والماتقالت. 

 3/11/2020، موقع حركة حماس
 

 : لن نقف مكتوفي األيدي أمام اإلهمال الطبي بحق األسرى"الجهاد" .7
االحتالل  قءل القيءدي في حبركة الجهءد اإلسالمي أحمد المدلل: "لن نقف مكتوفي األيدي أمءم تامد 

إهمءل األسبرى طعًيء، إلى جءنب تامد تهديد حيءة األسيبر األخبرس". وأكد في تصبريح صحفي 
الثالثء ، على أنه في حءل حدث لألسيبر مءهبر األخبرس أي مكبروه، فلن ينام االحتالل عأي لحظة 

 هدو ". 
 3/11/2020، فلسطين أون الين

 
 عن حياة أسرى "جلبوع" "الديمقراطية" تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة .8

دابرة السجون اإلسبرائيلية، المسؤولية  حملت الجعهة الديمقبراطية لتحبريبر فلسطين، حكومة االحتالل وا 
الكءملة عن حيءة األسبرى في سجن جلعوع، عاد اإلعالن عن إصءعة الاشبرات من األسبرى عوعء  

الين" نسخة عنه، الثالثء ، فيبروس "كوبرونء" المستجد. وشددت الجعهة في عيءن وصل "فلسطين أون 
على أن سيءسة اإلهمءل الطعي التي تنتهجهء إدابرة السجون اإلسبرائيلية عحق األسبرى، حّولت سجن 

 جلعوع لعؤبرة "كوبرونء". 
 3/11/2020، فلسطين أون الين

 
 زميرإالطالب الفلسطينيين خالل زلزال بهنية يشيد  .9

يوم الثالثء ، الشءب الفلسطيني محمد نية، يءسي لحبركة حمءس إسمءعيل ههءتف برئيس المكتب الس
أعو جحيشة عمدينة إزميبر التبركية. وشكبر إسمءعيل هنية الشءب على موقفه المشبرف الذي قدمه، في 
سعيل تلعيته الندا  اإلنسءني وتقديمه نموذجًء مميزا في التضءمن األخوي عين الفلسطينيين واألتبراك 

الزلزال. كمء ععبر عن تقديبره لمء يقوم عه قطءع الطالب  إلنقءذ الاءلقين في اللحظءت األولى من
الفلسطينيين وجميع الشعءب الذين هعو لمد يد الاون والمسءعدة إلخوتهم األتبراك في لتضميد جبراح 

 المصءعين وايوا  المتضبربرين من الزلزال.
 3/11/2020، فلسطين أون الين
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 حماس تدين هجمات النمسا وتصفها بح"اآلثمة والجبانة" .10
 االعتدا ات في الاءصمة النمسءوية فيينء، ووصفهء عـ"اآلثمة" و"الجعءنة". حمءسدانت حبركة : غزة

وقءلت في تصبريح وصل "المبركز الفلسطيني لإلعالم" إن تبرويع اآلمنين وقتل األعبريء  ليس من 
 لاءجل. الدين، وال يخدم التاءيش عين العشبر، وتاءزينء ألسبر الضحءيء، ودعءؤنء للجبرحى عءلشفء  ا

وأضءفت أننء نحن كفلسطينيين أكثبر من ياي خطوبرة اإلبرهءب من خالل مء يمءبرس علينء يوميء من 
 االحتالل اإلسبرائيلي وعشكل ممنهج برسمي.

 3/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو يتعهد أال يتدخل في تعيينات قادة سلطات إنفاذ القانون .11
هء من مظءهبر االستسالم أمءم مؤسسءت إنفءذ القءنون، وّقع برئيس تل أعيب: في خطوة فسبرت على أن

الوزبرا  اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، على تاهد برسمي خطي، يلتزم فيه عءالمتنءع عن التدخل في 
تايينءت الحكومة لوظءئف المسؤولية البرفياة، مثل برئيس النيءعة أو قءئد الشبرطة، ويتاهد أيضًء 

ل عسّن قءنون يتيح له تجميد محءكمته عتهم الفسءد فتبرة ممءبرسته مهءمه برئيسء عءالمتنءع عن االنشغء
 للحكومة.

جء  هذا التطوبر عاد خمسة أشهبر، حءول فيهء برجءل نتنيءهو ممءبرسة أقسى الضغوط على المستشءبر 
القضءئي للحكومة، أعيحءي مندلعليت، كي يتبراجع عن طلعءته الصءبرمة. وشملت هذه الضغوط حملة 

شديدة من نتنيءهو شخصيًء ومن عاض وزبرائه وكعءبر موظفيه، تبرافقت مع حملة تهديدات  تحبريض
 ضده وضد أفبراد عءئلته عءلقتل. 

 4/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 في الجنوب السوري« الحضور اإليراني»قلق إسرا يلي من  .12
تزايد التقءبريبر التي عءد الوضع في منطقة الجنوب السوبري، إلى الواجهة، مع : برائد جعبر -موسكو

تشيبر إلى نشءط إيبراني لتازيز حضوبر القوات الموالية لطهبران في هذه المنطقة، في وقت عدا أن تل 
 أعيب تساى إلى تازيز اتصءالتهء مع الجءنب البروسي في مواجهة هذا التطوبر.

ائيليين ياولون البروسية الواساة االنتشءبر، أن الاسكبريين اإلسبر « نيزافيسيمءيء غءزيتء»ونشبرت صحيفة 
ونقلت عن «. طبرد القوات اإليبرانية من منءطق جنوب سوبريء»على التمكن عءلتاءون مع بروسيء، من 

في الجيش اإلسبرائيلي، المتمبركزة في هضعة الجوالن المحتلة برومءن هوفمءن، خالل  210قءئد الفبرقة 
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ية مء زالت حءدة، على مشكلة الوجود اإليبراني في المنطقة الجنوع»حديثه مع صحءفيين بروس، أن 
 «.البرغم من التزام موسكو قعل عءمين عحل هذه القضية

 3/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 معسكرات بالمنطقة قبل إعالن نتا ج أمريكا 3كاتبة إسرا يلية:  .13
قءلت كءتعة إسبرائيلية إن "الشبرق األوسط يشهد ظهوبر ثالثة ماسكبرات، : عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي

معيون المحتبرقون، والمحءيدون، ومن يتبرقعون عد الدقءئق حتى تولي جو عءيدن منصعه في هي: التبرا
العيت األعيض، حتى من استفءدوا من أبرعع سنوات من حكم تبرامب، كإسبرائيل والساودية واإلمءبرات 
ومصبر، يفضلون عدم حبرق المزيد من الجسوبر دون داع، حتى إن الساودية تفكبر عإنهء  الحبرب 

 ع قطبر، عاد سنوات من حصءبرهء".العءبردة م
وأضءفت شمبريت مءئيبر المالقة اإلسبرائيلية على الشؤون الابرعية في مقءلهء عصحيفة "يدياوت 

" أن "األشهبر األخيبرة شهدت وعء  كوبرونء الذي ال ينتهي، واحتمءل أن 21أحبرونوت"، وتبرجمته "عبرعي
بر تقديبر يبرى أن المنطقة ستعقى تكون الوالية األولى لدونءلد تبرامب هي األخيبرة، يسمح عظهو 

مضطبرعة، وهو مء تدبركه واشنطن وعواصم المنطقة، كمء تجلى عاودة الاقوعءت الدولية على إيبران، 
 وتوقيع االتفءقءت اإلعبراهيمية، وصوال لمفءوضءت الحدود العحبرية عين إسبرائيل ولعنءن".

فبريقء يتبرقب انتخءب عءيدن، وهم وأكدت مءئيبر برئيسة التحبريبر السءعقة لموقع "المصدبر"، أن "هنءك 
الفلسطينيون واإليبرانيون، أعو مءزن قءمت استبراتيجيته في التاءمل مع تبرامب أنه "سيمبر"، واإليبرانيون 

 سيكون برحيلهم نهءية "الضغط األقصى" الذي مءبرسه تبرامب".
لهء وأوضحت أن "تبرامب تقف على يمينه اإلمءبرات والساودية ومصبر، حيث تفضل أنظمتهء ووسءئ

اإلعالمية تبرامب، ألنهء تبرجح أن تستمبر عأن تصعح أقوى من النءحية الجيوسيءسية، وتستيقظ مع 
 كواعيس صاعة إذا فءز عءيدن".

وأشءبرت إلى أن "أعبرز أعضء  الماسكبر المحءيد همء قطبر واألبردن، اللذان حءفظتء على عالقءت جيدة 
ماينة، السيمء في صفقة القبرن والتطعيع  مع إدابرة تبرامب، لكنهمء حبرصتء على الحفءظ على مسءفة

 مع إسبرائيل".
 تحديءت داخلية".

 4/11/2020، "21موقع "عربي 
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 حاخام يحتج على تغيير إجراءات الدفن في المقابر العسكرية .14
قءل الحءخءم الاسكبري البرئيسي السءعق للجيش اإلسبرائيلي، يسبرائيل فءيس، لإلذاعة : عالل ضءهبر

ءن" اليوم، الثالثء ، إنه يخشى أن يبرغب ذوو جنود يهود عإخبراج أعنءئهم من القعبر الاءمة اإلسبرائيلية "ك
 في المقعبرة الاسكبرية، عسعب دفن جنود غيبر يهود إلى جءنب جنود يهود.

 3/11/2020، 48عرب 
 

 غمزو: عدد مصابي كورونا الحقيقي أعلى بعشرة أضعاف .15
بروفيسوبر بروني غمزو، اليوم الثالثء ، أنه يوجد اعتعبر منسق كوبرونء المنتهية واليته، الع: عالل ضءهبر

انتشءبر خفي لفيبروس كوبرونء عسعب عدم ظهوبر أعبراض للمبرض، وأن الادد الحقيقي للمصءعين 
 عءلفيبروس هو عشبرة أضاءف الادد المالن عنه، حسعمء نقلت عنه وسءئل إعالم إسبرائيلية.

الصحءفي نفسه، أنه "يوجد في إسبرائيل وادعى وزيبر األمن اإلسبرائيلي، عيني غءنتس، خالل المؤتمبر 
نمء عنجءعة  أفضلأحد  منظومءت قطع سالسل تنءقل الادوى في الاءلم، وليس عادد العءحثين فقط وا 

دخءل اآلالف إلى حجبر صحي". 4,000الامل. ونحن نابرف اليوم كيف نحقق مع   حءلة يوميء وا 
 3/11/2020، 48عرب 

 
 ن بالر اسة األميركيةالتقديرات اإلسرا يلية ترشح فوز بايد .16

تشيبر تقديبرات مسؤولين برفياي المستوى في الحكومة اإلسبرائيلية، إلى أن نتءئج : محمود مجءدلة
االنتخءعءت البرئءسية األميبركية، ستظهبر فوز المبرشح الديمقبراطي، جو عءيدن، عحسب مء ذكبرت القنءة 

 اإلسبرائيلية، مسء  اليوم، الثالثء . 12
"( عن مسؤولين في إدابرة البرئيس األميبركي، دونءلد 11ءمة اإلسبرائيلية )"كءن هذا، ونقلت القنءة الا

تبرامب، أنه حتى في حءل خسءبرة تبرامب االنتخءعءت، فإنه ياتزم االستمبرابر في الامل على إتمءم 
المزيد من اتفءقيءت التطعيع عين إسبرائيل ودول عبرعية حتى تسليم البرئءسة لعءيدن عحلول كءنون الثءني/ 

 بر المقعل.ينءي
وشدد المسؤولين في إدابرة تبرامب، على أن األشهبر المقعلة، ستشهد "تحبركءت عهذا الخصوص" )دفع 

 دول عبرعية للتطعيع مع إسبرائيل(.
أنه "عءلنسعة للحكومة اإلسبرائيلية الحءلية، كءنت سنوات تبرامب األبرعع استثنءئية،  12وذكبرت القنءة 

االتفءق مع اإلمءبرات وبرفض االتفءق النووي مع إيبران، ولكن  سوا  في قضءيء اإلجمءع اإلسبرائيلي مثل
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أيًضء في القضءيء المتالقة عنتنيءهو عمصءلح نفسه الذي كءنت عالقته عتبرامب من أقوى األسلحة 
 السيءسية التي يمكن أن يحظى عهء برئيس حكومة إسبرائيلي".

م للمبرشح الجمهوبري، دونءلد تبرامب؛ يأتي ذلك عينمء عّعبر الاديد من المسؤولين اإلسبرائيليين عن دعمه
كءن آخبرهم وزيبر الداخلية، الحبريدي أبرييه دبرعي، الذي قءل في مقءعلة إلذاعة "كول حءي" الحبريدية، 

 مسء  الثالثء ، إنه "أصلي لفوز تبرامب".
وفي هذا السيءق، توقع تقبريبر إسبرائيلي أن تعقى الاالقءت عين مصبر والواليءت المتحدة جيدة، في حءل 

ز تبرامب عوالية ثءنية. لكن التقبريبر اعتعبر أن فوز عءيدن، من شأنه أن يايد "األجوا  العءبردة التي فو 
 سءدت عينهمء" خالل والية البرئيس السءعق، عءبراك أوعءمء.

ولفت التقبريبر الصءدبر عن "ماهد أعحءث األمن القومي" في جءماة تل أعيب، إلى أن إدابرة أوعءمء لم 
بري، ععد الفتءح السيسي، إلى زيءبرة العيت األعيض، كونه صاد إلى الحكم تدُع برئيس النظءم المص

 من خالل انقالب ضد البرئيس السءعق، محمد مبرسي، الذي انتخب في انتخءعءت ديمقبراطية.
 3/11/2020، 48عرب 

 
 المستوطنون ُيصّلون: الغالبية العظمى من اإلسرا يليين يفضلون ترامب .17

بر في إسبرائيل انتخءب البرئيس األميبركي، دونءلد تبرامب، لوالية من الجمهو  %63أيد : عالل ضءهبر
ثءنية في انتخءعءت البرئءسة التي ستجبري اليوم، الثالثء ، وأن ذلك سيكون في مصلحة إسبرائيل، فيمء 

انتخءب المبرشح الديمقبراطي، جو عءيدن. كذلك دعء حءخءمءت إلى التصويت  %17فّضل أقل من 
 ستوطنين صلوات من أجل فوزه.لصءلح تبرامب، وأدى قءدة الم

من الجمهوبر اليهودي  %42ووفقء لالستطالع، الذي نشبره الماهد اإلسبرائيلي للديمقبراطية، أمس، فإن 
اإلسبرائيلية، فيمء اعتعبر  –في إسبرائيل ياتقدون أن انتخءب عءيدن برئيسء سيضاف الاالقءت األميبركية 

 المتحدة والسلطة الفلسطينية. منهم أن انتخءعه سيازز الاالقءت عين الواليءت 31%
من المواطنين الابرب في إسبرائيل إن انتخءب عءيدن برئيسء لن يؤثبر على الاالقءت  %35وقءل 

الفلسطينية  –منهم أن انتخءعه لن يؤثبر على الاالقءت األميبركية  %29اإلسبرائيلية، وبرأى  –األميبركية 
 أيضء.

 3/11/2020، 48عرب 
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 على شفا كارثة اقتصادية" : "إسرا يل%23نسبة البطالة  .18
وصف مديبر عءم وزابرة المءلية اإلسبرائيلية األسعق، يءبروم أبريءف، الوضع االقتصءدي : عالل ضءهبر

في إسبرائيل عأنه "كءبرثي". وقءل في تصبريحءت صحءفية اليوم، الثالثء ، إن الوضع خطيبر لدبرجة أنه 
 .إذا لم تستدبرك الحكومة الوضع
  المبركزية اإلسبرائيلية، أمس، عأن عدد الاءطلين عن الامل تجءوز وافءدت ماطيءت دائبرة اإلحصء

شخص، وأن نسعة العطءلة  1,079,500ألول مبرة منذ اإلغالق األول المليون شخص، ووصل إلى 
 180. ويشءبر إلى أن عدد الاءطلين عن الامل قعل عد  جءئحة كوبرونء كءن %23وصلت إلى قبراعة 

 .%3.9لي ألفء تقبريعء، ونسعة العطءلة حوا
، فيمء الاجز في الميزانية علغ %8 - %6كذلك فإن نسعة النمو االقتصءدي سلعية عمء يتبراوح عين 

، مسجال عذلك برقمء قيءسيء. ويهدد هذا الوضع عتبراجع التصنيف االئتمءني إلسبرائيل عءلميء، 14%
 وذلك في الوقت الذي استقءل فيه ماظم المسؤولين في وزابرة المءلية.

 
 ألف مصلحة تجارية 80إغالق 

ألف مصلحة تجءبرية أغلقت منذ عداية جءئحة كوبرونء، وأن هذا الادد  65تشيبر التقديبرات إلى أن قبراعة 
ألف مصلحة تجءبرية عحلول نهءية الاءم الحءلي. ويشءبر إلى أنه في  87.5 – 80سيبرتفع إلى مء عين 

لف مصلحة تجءبرية. وتنطعق هذه أ 45 – 37كل واحد من األعوام الاشبرة المءضية، أغِلقت مء عين 
 الماطيءت على جميع أنحء  إسبرائيل.

وأشءبرت ماطيءت شبركة "دان أند عبردستبريت" اإلسبرائيلية لتحليل الماطيءت التجءبرية، إلى أنه إذا 
ألف مصلحة تجءبرية ستغلق في الاءم الحءلي،  80 – 75استمبرت وتيبرة عءلشكل الحءلي، فإن مء عين 

في عدد المصءلح التجءبرية التي ستغلق قيءسء عءألعوام المءضية.  %70ة مء يشكل ابرتفءعء عنسع
 في الاءم الحءلي. %13في الاءم المءضي إلى  %7.5وابرتفع احتمءل إغالق مصلحة تجءبرية من 

وكمء متوقع، كءن فبرع المطءعم األكثبر تضبربرا، حيث تم إغالق ألفي مطام خالل اإلغالق األول، 
الف مطام لم ُيغلقوا،  12عحلول نهءية الاءم. إال أن من أصل  3,500ى ويتوقع أن يبرتفع عددهء إل

آالف فقط من خالل اإلبرسءليءت والسفبري. وقءل مديبر عءم براعطة أصحءب المطءعم، شءس  4يامل 
الفء فقط. والعءقون  50ألف عءمل. وعقي اآلن في تقديبرنء  200عبرمءن، إنه "دخلنء إلى األزمة مع 

 أخبرجوا إلى إجءزة عدون براتب".ُفصلوا من الامل أو 
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مصلحة تجءبرية في مجءل العنء  والتبرميمءت،  1,800"دان أند عبردستبريت" عأن ستغلق  تقديبراتوتفيد 
 حءنوتء للمالعس. 950مصلحة تجءبرية في مجءل السفبريءت والمواصالت، وحوالي  1,150و

 3/11/2020، 48عرب 
 

 الي التحذيرات المطالبة بإنقاذ حياتهوتع 100األسير األخرس يدخل إضرابه اليوم الح  .19
برام هللا: دخل األسيبر الفلسطيني، مءهبر األخبرس، الثالثء ، يومه المءئة، في اإلضبراب المفتوح عن 

وحّذبر قدبري  الطاءم، برفضء لالعتقءل اإلدابري )دون محءكمة(، وسط مخءوف فلسطينية على حيءته.
ية(، من خطوبرة الوضع الصحي للُمضبرب أعو عكبر، برئيس هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين )برسم

في وضع صحي ” األخبرس“وقءل أعو عكبر في اتصءل هءتفي مع وكءلة األنءضول، إن  األخبرس.
ن المخءوف من فقدان حيءته مبرتفاة. هنءك جهود فلسطينية، وتواصل مع “وأضءف:  خطيبر للغءية، وا 

 ”.جهءت دولية للتدخل لإلفبراج عن الُمضبرب
 3/11/2020 ،القدس العربي، لندن

 
 سلطات االحتالل تستغل "كورونا" لتصعيد هدم المنازل بالقدس .20

كشفت منظمة حقوقية إسبرائيلية النقءب عن أن سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، استغلت : القدس المحتلة
جءئحة "كوبرونء"، لتسجل أعلى عمليءت هدم لمنءزل الفلسطينيين عمدينة القدس المحتلة، خالل 

وقءلت منظمة "عيبر عميم" )يسءبرية إسبرائيلية تانى عمتءعاة شؤون القدس(، في  ة.السنوات السءعق
وحدة سكنية من قعل  125هدمت قوات االحتالل خالل الاءم الجءبري فقد تقبريبرهء الصءدبر الثالثء ، 

االحتالل، عزعم أنهء ُشّيدت دون تبرخيص شبرقي المدينة المحتلة، مضيفة أن هذا البرقم قيءسي وهو 
 2018منءزل، وفي عءم  104تم هدم  2019وأوضحت أنه في الاءم المءضي  عءمء. 20منذ األعلى 
وأشءبر  منزال. 123تم هدم  2016منزال، وفي الاءم  86جبرى هدم  2017منزال، وفي عءم  72تم هدم 

منزال )جنوب شبرق القدس(، وعلدة  46إلى أن ماظم عمليءت الهدم جبرت في منطقتي "جعل المكعبر" 
 منزال )جنوب القدس(. 31"سلوان" 

 3/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الج ون فلسطينيون يترقبون شتاء "الهبا" في إدلب! :تقرير .21
يعدو أن الشتء  هذا الاءم سيكون "الهعء" على غيبر طعياته، في محءفظة إدلب )شمءل سوبرية(، مع 

لغءبرات على مدن وعلدات الجنوب تصءعد األحداث وابرتفءع سخونتهء عءلميدان مع عودة القصف وا
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اإلدلعي. عينمء يحشد كل من النظءم السوبري والماءبرضة قواتهمء على جءنعي الطبريق الدولي المابروف 
"، يسود الخوف الالجئين الفلسطينيين من تجدد المواجهءت، حيث يتجبرعون مبرابرة القلق كل 4عـ "إم 

ى هدنة جديدة، ليعدأ آخبرون عحزم حقءئعهم لحظة، مع قلة األمل في اتفءق األطبراف المتحءبرعة عل
 استادادا للبرحيل عحثء عن مالذات آمنة تحسعء الحتدام األوضءع..

وتاليقء على تلك األوضءع التقت "قدس عبرس"، مسؤول الامل الخيبري في "هيئة فلسطين لإلغءثة 
في محيط الطبريق  والتنمية" أحمد الحسين. يقول الحسين: "إن عدد الاءئالت الفلسطينية التي تقيم

عءئلة فلسطينية يتوزعون على عدة منءطق عد ا من مدن إدلب وأبريحء  385" حوالي 4الدولي الـ "إم 
وجسبر الشغوبر إلى منءطق بريف الالذقية". ونوه إلى أن هذه الاءئالت تايش في حءلة فقبر شديد عل عـ 

المبراكز الطعية والتمويلية،  "الحضيض" وفق وصفه، عمنءطق تفتقبر ألدنى مقومءت الحيءة، نءهيك عن
فضال عن قبرعهء من محءوبر القتءل عسعب قلة ذات اليد لدى هذه األسبر. وعحسب هيئة "فلسطينيي 

عءئلة فلسطينية هجبرت من منءطق مختلفة من سوبريء  1,500سوبريء لإلغءثة والتنمية" فإن أكثبر من 
 وخءصة مخيم اليبرموك عدمشق عءتجءه الشمءل السوبري.

 3/11/2020، الين فلسطين أون
 

 مداهمات واعتقاالت وهدم في الضفة الغربيةينفذ االحتالل  .22
سلطءت االحتالل، أمس، سلسلة إجبرا ات قماية واستيطءنية في مختلف أنحء  الضفة الغبرعية  نفذت

والقدس الشبرقية، إذ قءم جنود االحتالل عءقتحءم منءزل عاض المواطنين خءصة في محءفظة نءعلس 
خضءع قءطنيهء للتحقيق، فيمء داهمت قوات ماززة منطقة األغوابر وحءصبرت والاعث عمحتو  يءتهء وا 

مسءكن المواطنين في خبرعة اعزيق، وهدمت قوات االحتالل عشبرات المنشآت السكنية، التءعاة إلحدى 
 عشبرة عءئلة تسكن المنطقة.

ء ، عهدم مسءكن وعلى صايد توسيع االستيطءن، أخطبرت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، أمس الثالث
 وخيءم، ووقف الامل عسعاة منءزل لمواطنين شبرق يطء جنوب الخليل.

في هذه األثنء ، هءجم مستوطنون، أمس الثالثء ، مبركعءت الفلسطينيين، وأغلقوا طبريق جنين نءعلس 
عءلقبرب من مدخل قبرية عبرقة. وفي منطقة نءعلس قطع مستوطنون، أمس الثالثء ، عشبرات أشجءبر 

 علدة جءلود، وأقءموا حظيبرة مءشية في قبرية عينءعوس جنوب نءعلس. الزيتون في
 4/11/2020، الشرق األوسط، لندن
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 عا لة باألغوار الشمالية 11قوات االحتالل تهدم منشآت  .23
هدمت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، ظهبر الثالثء ، عشبرات المنشآت السكنية، لاءئالت تسكن : األغوابر

وقءلت مصءدبر محلية: إن قوات االحتالل هدمت  ألغوابر الشمءلية المحتلة.في خبرعة حمصء الفوقء عء
 عشبرات المنشآت السكنية والعبركسءت، إلحدى عشبر عءئلة تسكن المنطقة.

 3/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رهابياإل هجوم ال خاللضابط شرطة إلنقاذه م شابا فلسطينيا الشرطة النمساوية تكرّ  .24
نمسءوية شءعء فلسطينيء لمشءبركته في الدفءع عن ضءعط أمن خالل الهجوم الذي وقع كبرمت الشبرطة ال

وقءل خءلد جودة، والد الشءب الفلسطيني المكبرَّم أسءمة جودة،  وسط الاءصمة النمسءوية فيينء االثنين.
في صفحته على فيسعوك إن قيءدة شبرطة فيينء منحت نجلي نيشءن الشبرطة الذهعي؛ تقديبرا لشجءعته 

ي إنقءذ حيءة ضءعط نمسءوي في الهجوم اإلبرهءعي الذي وقع الليلة المءضية. وعلق خءلد جودة عءلقول ف
 23وتداول برواد مواقع التواصل تفءصيل مء قءم عه أسءمة جودة ) "حفظك هللا ولدي، وشكبرا النمسء".

م إطالق النءبر عءمء(؛ إذ عءدبر إلنقءذ شبرطي عاد إصءعة عليغة وتقديم اإلساءفءت األولية له، وبرغ
 الشديد تم وضع الشبرطي الجبريح في سيءبرة اإلساءف.

 3/1/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األمن القومي خط أحمر :يؤيد غلق معبر رفح المصري المتحدث باسم البرلمان .25

أعلن صالح حسب هللا المتحدث عءسم مجلس النواب، : عءطف عدبر غبريب،محمد  ،برععد القءدمحمد 
المطلق لقبرابر السلطءت المصبرية عإغالق ماعبر برفح الحدودي مع قطءع غزة أمءم تأييده التءم و 

الفلسطينية والمسيطبرة على « حمءس»العضءئع والمبركعءت وذلك عاد برصد تجءوزات من قعل حبركة 
مصبر خط أحمبر  القومين االمن إ، ]أمس[ صدبره اليومأفي عيءن له « حسب هللا»وقءل القطءع. 

ء المسلحة المصبرية العءسلة على حمءية الحدود المصبرية من مختلف مؤكدا قدبرة صقوبر قواتن
االتجءهءت ضد كل من يحءولون زعزعة أمن واستقبرابر مصبر، وقءل حسب هللا ان مصبر عقيءدة 

حدث من انفالت امنى واختبراق للحدود المصبرية  ن مءألن تسمح أعدًا عءلاودة إلى الوبرا ، و السيسي، 
 .لن يتكبربر أعداً  2011ءب عءم من قوى الشبر والظالم واالبره

 3/11/2020، المصري اليوم، القاهرة
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 يهدد األمن القومي لمصر" إسرا يل"التطبيع السوداني مع خبراء:  .26
تشتعك مصبر جذبريء مع موجة التطعيع الابرعية مع إسبرائيل، والتي وصلت : محمود سءمي -القءهبرة 

لمصبر، وسط مؤشبرات عشأن تمّدد  استبراتيجيءء آخبر محطءتهء إلى السودان، وهو العلد الذي يمّثل عمق
هذه الموجة لتشمل عواصم عبرعية أخبرى ذات ثقل، فمء هي تداعيءت وضع تل أعيب قدمء لهء جنوب 

 مصبر؟ وكيف ستتاءمل األخيبرة مع إعءدة صيءغة المنطقة عموازينهء الجديدة؟
ل دعء حكومة عالده إلى االنتعءه أستءذ القءنون الدولي ومسءعد وزيبر الخءبرجية األسعق ععد هللا األشا
جوائز تتمثل في: استمبرابره في  3من صفقة التطعيع، قءئال إن "النظءم الاسكبري في السودان ينتظبر 

الحكم عضمءن أميبركي إسبرائيلي، ومنحه حاليب وشالتين، وانسيءب التاءون مع واشنطن وتل أعيب 
أن "إسبرائيل ستحّول السودان إلى شوكة  وحّذبر األشال من على حسءب جذوبره الابرعية واإلسالمية".

في حلق األمن القومي المصبري، وستشّجع على انفصءل كبردفءن ودابرفوبر، وستسءند مطءلب السودان 
أكد أن مصبر هي  -المبرشح األسعق لبرئءسة الجمهوبرية-األشال  في سد النهضة شكلًيء ضد إثيوعيء".

يبر ُأزيح ألنه لم يقعل الصفقة مع إسبرائيل، فءنقلب الخءسبر األكعبر ثم الشاب السوداني، ماتعبرا أن العش
 عليه من هو مستاد لقعول التطعيع.

وفي السيءق ذاته، أطلق أيضء كتّءب مقبرعون من النظءم المصبري تحذيبرات من تداعيءت "التطعيع 
 المجءني" على األمن القومي لمصبر.

نءوي في مقءل نشبره األبرعاء  وأعبرز تلك التحذيبرات تحذيبر جء  من الكءتب الصحفي ععد هللا الس
 فيالمءضي عن إعءدة صيءغة الشبرق األوسط من جديد عموازين قوى مختلفة، وتحّكم إسبرائيل 

  .واالستبراتيجيةمفءصل الاءلم الابرعي وتفءعالته االقتصءدية 
وفي السيءق ذاته، حذَّبر الكءتب والعءحث المصبري أحمد موالنء من تطويق إسبرائيل لمصبر ععبر 

لتطعيع التي جبرت وتجبري مع دول عبرعية، وفقدانهء ملفءت كءنت تديبرهء سءعقء في المنطقة، عمليءت ا
 مشددا أن مصبر تتقّزم في عهد السيسي.

 3/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرا يل"القضاء اللبناني يوقف مالحقة كارلوس غصن في قضية زيارة  .27
لسيءبرات كءبرلوس غصن، عُجبرم زيءبرة إسبرائيل عيبروت: أوقف القضء  اللعنءني مالحقة قطب صنءعة ا

عنءً  على إخعءبر قّدمه ثالثة محءمين عحقه مطلع هذا الاءم إثبر وصوله إلى عيبروت عاد فبرابره من 
النءئب الاءم »أمس )الثالثء (، إن « الصحءفة الفبرنسية»وقءل مصدبر قضءئي لوكءلة  اليءعءن.

ق وعدم مالحقة غصن في الجبرائم المنسوعة إليه التمييزي القءضي غسءن عويدات، قبّربر حفظ األوبرا
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لجهة دخول إسبرائيل والتاءمل االقتصءدي ماهء، عسعب مبروبر الزمن المحدد قءنونًء على الجبرم 
 وهو عشبر سنوات.« المّدعى عه

 4/11/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 أمير قطر: موقفنا ثابت من عدالة القضية الفلسطينية .28
خالل افتتءح دوبر  كلمة اليومقطبر، الشيخ تميم عن حمد آل ثءني، في  يبرأكد أم: د ب ا – الدوحة

لمجلس الشوبرى القطبري، الثالثء ، ثعءت موقف عالده من عدالة القضية  49االناقءد الاءدي الـ
 .1967الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقءمة دولتهم المستقلة على حدود 

 3/11/2020القدس العربي، لندن، 
 

 : قرار التطبيع فاقد للشرعية21لح"عربي"صالح" السوداني ر يس "اإل .29
أكد الدكتوبر غءزي صالح الدين، برئيس حزب حبركة "اإلصالح اآلن" : صالح الدين كمءل -21عبرعي

 عءلسودان، أن قبرابر التطعيع مع االحتالل اإلسبرائيلي اتخذ عصوبرة غيبر شبرعية.
وداني أن المؤسسءت القءئمة والتي اتخذت قبرابر " الثالثء ، اعتعبر القيءدي الس21وفي حديثه لـ"عبرعي

  التطعيع هي "مؤسسءت استثنءئية ليس لديهء أهلية التشبريع في هذا األمبر".
 3/11/2020، "21موقع "عربي 

 
 ؟"إسرا يل"هل حجز العراق مقعده في قطار المطبعين مع  .30

ء، ُتديبر وسءئل إعالم عبراقية، مقبرعة أو مملوكة للكتل الشياية، حملة برسمي برائد الحءمد: –إسطنعول 
سبرائيل، في  أغسطس/ آب المءضي اتفءقهمء على تطعيع الاالقءت  13واساة منذ إعالن اإلمءبرات وا 

عينهمء، وزادت حدتهء عاد توقيع العحبرين اتفءقية سالم مع إسبرائيل، في واشنطن منتصف سعتمعبر/ 
وتهدف هذه الحملة إلى انتزاع تصبريحءت برسمية من البرئءسءت الثالث في الابراق،  أيلول المءضي.

الجمهوبرية ومجلسء الوزبرا  والنواب، ُتدين التطعيع، لكّن أي منهء لم يصدبر عنه عيءن برسمي حتى 
وحتى اآلن لم  اآلن، وهو مء يبراه مبراقعون قعوال ضمنيء عءلتطعيع عندمء تتوفبر األبرضية المنءسعة له.

وكءن الفتء تاليق برئيس  .يوضح موقفهء من اتفءقيءت التطعيعبر عيءن من الحكومة الابراقية يصد
سبرا سبرائيل عأن السالم عين أي دولة عبرعية وا  ئيل الوزبرا  الابراقي على اتفءق التطعيع عين اإلمءبرات وا 

 مسألة سيءدية تقبربرهء الدولة المانية. 
 3/11/2020القدس العربي، لندن، 
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 الهالل األحمر القطري واألونروا يوّقعان اتفاقية شراكة لدعم الالج ين الفلسطينيين .31
وّقع الهالل األحمبر القطبري، اليوم، مذكبرة تفءهم إطءبرية مع وكءلة "األونبروا"، تستهدف  :قنء -الدوحة 

تاءون الجءنعين في توفيبر مختلف أشكءل الدعم اإلنسءني لالجئين الفلسطينيين، وللمسءهمة ضمن 
 .األهداف والبرؤية المشتبركة لتازيز الخدمءت التي تقدمهء "األونبروا" لفءئدتهم في منءطق وجودهم

من جهتهء، أضءفت تمءبرا البرفءعي المتحدث البرسمي عءسم "األونبروا"، أن الطبرفين )األونبروا والهالل 
األحمبر القطبري( سيعدآن حملة دعم لالجئين الفلسطينيين في قطءع غزة لشبرا  االحتيءجءت الشتوية 

الالجئين  اعتعءبرا من األسعوع المقعل، على أن تتعاهء حملتءن إضءفيتءن لجمع الموابرد لصءلح
 الفلسطينيين من قعل الهالل األحمبر القطبري.

 3/11/2020، الشرق، الدوحة

 
 هيرست: موقف ستارمر من فلسطين وكوربين يمزق حزب العمال .32

هيبرست، شاعية زعيم الامءل كيبر ستءبرمبر، ماتعبرا أن  تنءول الكءتب العبريطءني الشهيبر ديفيد -لندن
صمت األخيبر حول فلسطين وماءملته لسلفه جيبرمي كوبرعين وضاءه عصدام مع الكثيبرين داخل 

 حزعه.
واعتعبر هيبرست في مقءله في موقع "ميدل إيست أي" الذي يبرأسه تحبريبره، أن "قبرابر ستءبرمبر عتجميد 

 لحبرب على الابراق ععليبر"، وفق قوله.عضوية كوبرعين سيالق عه كمء علق قبرابر ا
"، إن "أحد الجوانب األقل 21وحول موقف ستءبرمبر من فلسطين، قءل هيبرست وفق مء تبرجمته "عبرعي

عبروزا لهجومه على اليسءبر داخل حزعه، منذ أن أصعح زعيمء لحزب الامءل، هو صمته المستمبر 
 حول فلسطين". 

 3/11/2020، "21موقع "عربي 
  

 يهودي في فييناهجوم على معبد  .33
فيينء: سقط عدد من الضحءيء في هجوم مسلح استهدف ماعدًا يهوديًء في وسط فيينء، مسء  أمس، 

 فيمء برجحت السلطءت وجود }دوافع إبرهءعية{ وبرا  االعتدا .
ُقتل فيمء فبر »ونقلت وكءلة األنعء  النمسءوية }إيه عي إيه{ عن وزابرة الداخلية أن أحد المهءجمين 

يمكنني في الوقت الحءلي تأكيد »وزيبر الداخلية كءبرل نيهءمبر، في تصبريحءت تلفزيونية:  وقءل«. آخبر
 «.أننء ناتقد أن هذا هجوم إبرهءعي واضح
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صءعة عدد آخبر في الهجوم، وأن أحد المهءجمين كءن انتحءبريًء  وأفءدت تقءبريبر عمقتل سعاة أشخءص وا 
 الجبرحى ضءعط شبرطة وأن إصءعته خطيبرة.وفجبر نفسه. كمء أشءبرت وسءئل إعالم محلية إلى أن عين 

 3/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 في القدس المحتلة "إسرا يل"ماالوي تعتزم فتح سفارة لدى  .34
أعلن وزيبر الخءبرجية المءالوي، أيزنهءوبر مءكءكء، في لقء  مع وزيبر الخءبرجية : محمود مجءدلة

في إسبرائيلي، مشددة على أنهم ياتزمون إقءمة اإلسبرائيلي، غءعي أشكنءزي، أن عالده تاتزم فتح سفءبرة 
 .2021السفءبرة في مدينة القدس المحتلة، حتى موعد أقصءه صيف عءم 

وأشءبرت صحيفة "يدياوت أحبرونوت" على موقاهء اإللكتبروني، إلى أن أيزنهءوبر مءكءكء، وصل صعءح 
عبرجءل األعمءل ومستثمبرين  اليوم في أول زيءبرة له إلى إسبرائيل، ومن المتوقع أن يلتقي خالل إقءمته

 ومسؤولين في مجءل الصحة.
 3/11/2020، 48عرب 
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 جيبريمي وايلدمءن وعال  التبرتيبر
مليءبر دوالبر  40مء يزيد عن  1993أنفَق المءنحون الدوليون منذ توقيع اتفءق أوسلو األول في الاءم 

مقدمة للفلسطينيين القءطنين في األبرض الفلسطينية المحتلة. ومء انفك هذا  أميبركي مسءعدات خءبرجية
البرقم يزداد، حتى سئمنء اإلشءبرَة إلى ازديءده في مقءالتنء وتقءبريبرنء، ولكن لم تكن عءليد حيلة، ألن 
" الزيءدة تُعبرز عوضوح فشَل نموذج التنمية الذي يقوده المءنحون الغبرعيون، واحتضءبَر "عملية السالم

التي كءن من المفتبرض أن يدعمهء، والنسب الكعيبرة من أموال الماونة التي انتهى عهء المطءف داخل 
 االقتصءد اإلسبرائيلي.

وقد أمسى الفلسطينيون من أكثبر الشاوِب حصواًل على المسءعدات غيبر الاسكبرية في الاءلم، عنءً  
ءعدات اإلجمءلي الذي يتلقءه على المادل لكل فبرد، إال أنهء تظل أقل عكثيبر من معلغ المس

اإلسبرائيليون. وعلى البرغم من ضخءمة هذا التمويل، إال أن السالم والتنمية ال يزاالن عايدي المنءل، 
حيث أخفقت الماونة في تحقيق التقّدم على صايد ثالثة أهداف برئيسية حددتهء لنفسهء: تحقيق 

لمؤسسءت الفلسطينية الديمقبراطية المسءَ لة السالم الدائم عين الفلسطينيين واإلسبرائيليين، عنء  ا
 والفاءلة، وتحقيق التنمية االقتصءدية واالجتمءعية المستدامة.

 المساعدات والتنمية والتراجع
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التنمية، فالى البرغم من المعءلغ الطءئلة  -ُيضطبر الفلسطينيون إلى الايش في متنءقضة الماونة 
لة كمسءعدات أجنعية، ظلت مؤشبرات االقتصءد الداخلة في اقتصءد األبرض الفلسطينية المحت

الفلسطيني والتنمية العشبرية في انحدابر مستمبر، مقتبرٍن عتفبريغ االقتصءد الفلسطيني وعكس عجلة 
التنمية فيه. ويدلُّ على ذلك تبراجع مسءهمة قطءع التصنيع الفلسطيني في النءتج المحلي اإلجمءلي 

 %12سءهمة قطءع الزبراعة وصيد األسمءك من ، وتبراجع م%11إلى  %20من  2018و 1994عين 
. وَحدا هذا الوضع عءلفلسطينيين إلى االعتمءد على المسءعدات الدولية في دفع %3إلى أقل من 

أثمءن العضءئع المستوبردة الداخلة ععبر إسبرائيل إلى اقتصءد األبرض الفلسطينية المحتلة، المتبراجع 
همة، مثل خدمءت وكءلة الغوث )أونبروا( لماليين الالجئين تنموًيء، وفي تمويل العبرامج االجتمءعية الم

 الفلسطينيين، والنمو االقتصءدي )وهو عموًمء نمو غيبر مستدام يحبرِّكه قطءع الخدمءت(.
ومع كل سنة تمضي، تتضء ل فبرص تحقق الدولة الفلسطينية، ذلك الوعد الذي أغبرى منظمة 

د. وعلى سعيل المثءل، وصل عدد المستوطنين في التحبريبر الفلسطينية عدخول عملية السالم قعل عقو 
الضفة الغبرعية والقدس الشبرقية، عسعب االستامءبر اإلسبرائيلي الحثيث، إّعءن عملية السالم، إلى 

مستوطن موّزعين على أكثبر من مءئتي مستوطنة. وهذه المستوطنءت ُتشبرِّد الفلسطينيين من  620,000
ن اإلسبرائيليين مكءنهم، و   هي ممءبرسٌة غيبر قءنونية عموجب القءنون الدولي.أبرضهم لتوطِّ

سنة على تدشين عبرنءمج ماونة المءنحين، خُلَص مؤتمبر  26، أي عاد مبروبر 2019وعحلول الاءم 
األمم المتحدة للتجءبرة والتنمية )أونكتءد( إلى أن ُأفق االقتصءد الفلسطيني قءتم، ألن المصءدبر التي 

دي، وخصوصء المسءعدات الدولية، أخذت تتالشى )انخفضت كءنت تسءهم عءستدامة النمو االقتصء
عادمء  2019من النءتج المحلي اإلجمءلي في  %3.5نسعة الدعم المتأتية من ميزانية المءنحين إلى 

، حيث كءن 19 -(. ويتسءبرع هذا االنخفءض عسعب جءئحة كوفيد 2008في  %32علغت في أوجهء 
ل ظهوبر الجءئحة، وكءنت الظبروف الاءمة غيبر مواتية، ألن أدا  االقتصءد الفلسطيني ضايًفء حتى قع

"القءعدة اإلنتءجية ضافت عسعب تكبّربر األعمءل الادائية، والتشظي الجغبرافي واالقتصءدي، والتأخبر 
التكنولوجي، والقيود المفبروضة على استيبراد المدخالت والتكنولوجيءت، وفقدان األبراضي والموابرد 

ءني، وتسبّرب الموابرد الضبريعية، ووصول اقتصءد قطءع غزة إلى حءفة الطعياية، والتوسع االستيط
 االنهيءبر".

 %31وعالوًة على ذلك، "ابرتفع مادل العطءلة إلى مستوى الكسءد في األبرض الفلسطينية المحتلة من 
، 2017في  %29.2إلى  2011في  %25.8. وابرتفع مادل الفقبر من 2019في  %33إلى  2018في 

ءد منذ ذلك الحين". والحءلة أسوأ في غزة، حيث حولتهء إسبرائيل إلى سجن مفتوح، وال يزال في ازدي
من سكءن القطءع ماتمدين على  %80. وعءت 2005ُعايد قبرابرهء عتفكيك مستوطنءتهء هنءك في 
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المسءعدات الدولية المتذعذعة، ويفتقبرون إلى األمن الغذائي، وموابرد الانءية والبرعءية الصحية، 
 يءه الشبرب النظيفة. والكهبرعء  وم

من النءتج  %35و 7وتفيد تقديبرات عديدة حول كلفة الجءئحة عأن الخسءئبر االقتصءدية تبراوح عين 
المحلي اإلجمءلي في األبرض الفلسطينية المحتلة. ال أحد يدبري كيف ستكون تداعيءت جءئحة كوفيد 

تهء وأزمءت اقتصءدية في علدانهء. على الجهءت المءنحة التي عءتت تواجه عجًزا كعيبًرا في موازنء 19 -
ويعدو أن فبرصة الفلسطينيين ضئيلة في الخبروج من أزمة الجءئحة، من دون ضخ المسءعدات في 

 اقتصءدهم المسَتاَمبر األسيبر والمتبراجع تنموًيء.
ولبرعمء يبرى المءنحون عأنفسهم أن زيءدة المسءعدات هي الطبريقة الوحيدة لضمءن االستقبرابر على 

يبر، وتجنب اندالع "النزاع عدافع اليأس". وهذا يشمل المءنحين البراغعين في تازيز "اتفءقءت المدى القص
السالم" الموقاة أخيبرا عين إسبرائيل ودولتين خليجيتين، عمنح التمويل للفلسطينيين كجز  من "عوائد 

. ولكن مء 2021ءم السالم." لذا، ثّمة احتمءل مبرّجح عأن يكون المءنحون عءماًل مهًمء مبرًة أخبرى في الا
 الشكل الذي ستتخذه هذه الماونة؟
 19 -المساعدات اإلنما ية بعد كوفيد 

عغض النظبر عن حجم الموابرد التي يلتزم المءنحون عتقديمهء، فإن من شعه المؤكد أن تستمبر حزمة 
إنمءئًيء، المسءعدات في تقديم التمويل اإلنمءئي، عءلنظبر إلى تبراجع اقتصءد األبرض الفلسطينية المحتلة 

فضاًل عن تقديم المسءعدات اإلنسءنية الفوبرية لضمءن استمبرابر اقتصءد األبرض الفلسطينية المحتلة، 
وقدبرة مؤسسءتهء السيءسية على الوفء  عمسؤوليءتهء. ويمكننء أن نستشفَّ شكل مسءعدات المءنحين 

ءدات الدابرجة، والنقءش الدائبر المبرتقعة عنءً  على نموذج التمويل المتِسق المتعع منذ ثالثة عقود، والا
حول الماونة المقدمة للفلسطينيين. يمكننء أيًضء أن نتوقع تصميم المسءعدات عحيث ُتغيث 
الفلسطينيين على المدى القصيبر، عينمء تسءهم على المدى العايد في انحسءبر األبرض الفلسطينية 

 واالستيال  عليهء وتجزئتهء.
عءت ُصنءع السيءسءت والعءحثين إزا  التنمية الفلسطينية، يمكننء وعءلنظبر من زاوية تحليلية في مقءبر 

تصنيف النقءش الدائبر حول الماونة الفلسطينية ضمن أبرعع مقءبرعءت: الذبرائاية، الذبرائاية االنتقءدية، 
االنتقءدية، االستامءبرية الجديدة. وهذا يسءعد في توضيح مء يمكن توقاه من هيكل الماونة 

 لية.الفلسطينية المستقع
تطغى المقءبرعة الذبرائاية على المقءبرعءت األخبرى، وهي نيوليعبرالية من المنظوبر االقتصءدي، وُمصّممة 
عنءً  على إجمءع واشنطن، وتبرى ضبروبرة تقديم الماونة للفلسطينيين من خالل نهج تكنوقبراطي من 

ءسية عطعياتهء(، دون تسييس )على البرغم من أن كل الماونءت المقّدمة في سيءقءت النزاع تكون سي
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وتبرى أيًضء صحَة اأُلسس التي يقوم عليهء إطءبر عمل أوسلو لالقتصءد والماونة المطّوبر في الاءم 
، وضبروبرَة استدامة هذا النموذج. وتفبرض هذه المقءبرعة النموذَج الذي تبراه "منءسًعء" على 1993

دة المستفيدين منهء. وتنزع إلى إخبراج الفلسطينيين، عينمء يصفهء ُدعءتهء زوبًرا عأنهء مقءبرعٌة موجهٌة عقيء
االحتالل الاسكبري اإلسبرائيلي من سيءقه، عحذفهء المصطلحءت البرئيسية التي تصف االحتالل/ 
االستامءبر أو تلطيفهء. وتتفءدى عموًمء ماءبرضَة السيءسءت اإلسبرائيلية في األبرض الفلسطينية 

ائيل الفلسطينيين استامءبري عطعياته، المحتلة. ويبرفض أصحءب هذه المقءبرعة القوَل إن حكم إسبر 
ويختءبرون التبركيز على كلمة "النزاع"، كمء لو كءن عين طبرفين متكءفئين نسعًيء، ويلقون قدبًرا غيبر 
متنءسٍب من اللوم على الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية حين ُتخفق المسءعدات في تحقيق أهدافهء 

لى فشل النموذج، فإنهم يلومون األحداث السيءسية المتوّخءة. وعندمء ال يلومون الفلسطينيين ع
الخءبرجية )مثل االنتفءضة الثءنية(، ويقولون إن نموذج الماونة القءئم ال يحتءج إال إلى تطعيق أفضل. 
تضم الجهءت البرئيسية التي تطعق هذه المقءبرعة في الاءدة الواليءت المتحدة األميبركية وكندا وفي كثيبر 

قد الدولي والعنك الدولي. وال تزال هذه المقءبرعة سءئدة ومستخدمة في تقييم من األحيءن صندوق الن
 .1993سيءسءت الماونة وتشكيلهء منذ الاءم 

المقءبرعة الثءنية المتعاة في تقديم الماونة لألبرض الفلسطينية المحتلة هي المقءبرعة الذبرائاية االنتقءدية. 
ن االحتالل اإلسبرائيلي هو الاقعة الُكعبرى أمءم وعخالف الذبرائايين، يقول أصحءب هذه المقءبرعة إ

السالم والتنمية، ويبرون أن الماونَة والسيءسة ال ينفصمءن. وعلى البرغم من أن هذه المقءبرعة أكثبر 
انتقءًدا لحكم إسبرائيل عءعتعءبره عءماًل حءسًمء في فشل نموذج الماونة الفلسطينية، وعملية سالم أوسلو 

لذبرائايين إيمءَنهم عقدبرة السيءسءت الجيدة على إحداث التغييبر اإليجءعي. عموًمء، إال أنهء تشءطبر ا
وأصحءعهء عموًمء مبرتءحون لألخالقيءت النيوليعبرالية التي يقوم عليهء ذاك النموذج. وهم يدَّعون دعَم 
بر تطويبر مؤسسءت فلسطينية ديمقبراطية، ولكنهم ال ُيحبّركون سءكًنء لمنع السلطة الفلسطينية من االنجبرا

وبرا  الحكم من خالل القبرابرات والمبراسيم البرئءسية، وال يضاون السيءسءت اإلسبرائيلية في سيءقهء 
نمء يؤّطبرون الحكَم اإلسبرائيلي عوصفه احتالال عسكبريء قد يكون مؤقتًء  االستامءبري االستيطءني، وا 

ينية المحتلة(. عءًمء من االحتالل وعنء  المستوطنءت في األبرض الفلسط 50عحكم طعياته )حتى عاد 
وفي حين يستخدمون لغًة أدق في انتقءد السيءسءت اإلسبرائيلية معءشبرًة، إال أنهم ال ُيقبرنون القوَل 
عءلفال، كأن يمناوا التمويل مثاًل عن إسبرائيل أو يسحعوا المزايء التجءبرية منهء لَحملهء على التغييبر. 

لون األجهزَة األمنية الفلسطينية إلدابرة الت نسيق األمني مع إسبرائيل في الضفة الغبرعية، وهم يموِّ
ويستمبّرون في دفع ثمن الخدمءت الفلسطينية الذي ينعغي أن تدفاه إسبرائيل، وينفقون المسءعدات 
عموًمء على نحٍو يقّدم الدعم المءلي للوجود اإلسبرائيلي في األبرض الفلسطينية المحتلة. ويتعنى هذه 
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عيون الذين ُينظبر إليهم عءدًة منفقء سخيء ال يفال شيًئء جءّدا لتحّدي المقءبرعَة في الاءدة المءنحون األوبرو 
 الوضع البراهن سيءسًيء. وتتعّنى فبرق العنك الدولي وحتى صندوق النقد الدولي هذه المقءبرعة أحيءًنء.

المقءبرعة الثءلثة هي المقءبرعة االنتقءدية. ويبرى أصحءعهء أن سيءسَة الماونة خطءٌب تقني ُيخفي سلطًة 
و هيمنة عيبروقبراطية تستديم السيطبرة على الفلسطينيين واحتوائهم، وأن هذه الحقيقة المخفية هي أ

المقصد السيءسي الحقيقي من عملية التنمية. وياتقدون أن نموذج أوسلو للماونة قد أمسى فالًيء 
التنمية جزً ا من االحتالل اإلسبرائيلي، ُيسءهم في تازيز الهيمنة اإلسبرائيلية من خالل تقويض 

الفلسطينية وتبرسيخ االحتالل االستامءبري اإلسبرائيلي ودفع جز  من كلفته. ويبرى االنتقءديون أن 
التكءمل االقتصءدي مع إسبرائيل، الذي يبرّوجه الذبرائايون، ياود عءلنفع على سلطة االحتالل على 

"لمكءفحة التمبّرد"، حسءب االقتصءد المحتل. عل ذهب عاضهم إلى القول إن الماونة نفسهء غدت أداًة 
إذ ُتسَتخدم في لجم تطلاءت الفلسطينيين نحو تقبريبر المصيبر. ويمتلك أصحءب هذه المقءبرعة قءعدًة 
صلعة من العءحثين والنءشطين، وال سيمء من الفلسطينيين، ولكنهم أقل تأثيبًرا على صايد السيءسءت 

 )إْن كءن لهم تأثيبر أصاًل(.
ة الجديدة التي يبرى أصحءعهء أن لماونة الفلسطينيين أوجًهء نءجحة، وأخيبًرا، هنءك مقءبرعة االستامءبري

وأن نموذج الماونة غيبر فءشل عءلمبّرة، وأن غءيته "مكءفحة اإلبرهءب" الذي يستهدف إسبرائيل، ونزع 
"فتيل القالقل" عند الفلسطينيين وتشجيع البرضوخ الفلسطيني السلمي للحكم اإلسبرائيلي في منطقة 

ي لطءلمء ظلت "االضطبراعءت الفلسطينية" مصدبًرا برئيسًيء لادم استقبرابرهء. وياتقدون الشبرق األوسط الت
أن من متطلعءت نجءح هذه المقءبرعة تطويبَر المؤسسءت الفلسطينية المنءسعة للحكم الذاتي، وال سيمء 
. مؤسسءت القطءع األمني، وتلعيَة االحتيءجءت اإلنسءنية للحيلولة دون مزيد من اختالل االستقبرابر

وهذه المقءبرعة مفبروضٌة صبراحًة من أعلى إلى أسفل، وَتادُّ الماونة أداًة اقتصءدية لمقءيضة 
الفلسطينيين على حقوقهم السيءسية وقعول نتءئج ال يبريدونهء. ويمكن اعتعءبرهء أداًة نءجحة في "مكءفحة 

ثية وفكبرية أميبركية التمبّرد" في األبرض الفلسطينية المحتلة. لطءلمء برّوجت هذا المنظوبر مؤسسءٌت عح
عديدة وأجهزٌة أمنية مختلفة، وهو ينسجم في الغءلب مع المواقف "غيبر المسيَّسة" التي يتعنءهء 
الذبرائايون، حيث يتعنى عاض المءنحين )أي الواليءت المتحدة األميبركية وكندا أحيءًنء( المقءبرعتين، 

برالي يدعم االستامءبر المستمبر والضم من الذبرائاية واالستامءبرية الجديدة، في آن واحد، كخليط نيوليع
خالل تشييد المستوطنءت في األبرض الفلسطينية المحتلة. ويتعّنى هذه المقءبرعَة أيًضء المءنحون 
السءعون إلى التهدئة من خالل االحتوا ، ويمكن أن تنضوي ضمن هؤال  الدول الابرعية المءنحة، 

سطينية. وقد مهَّد هذا المنظوبر الطبريَق أمءم اإلدابرة التي تاي تمءًمء السيءق الحقيقي والتطلاءت الفل
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األميبركية في عهد البرئيس دونءلد تبرامب لقطع الماونة عن الفلسطينيين، لَحملهم على االنضمءم إلى 
 خطة السالم من أجل االزدهءبر واتفءقءت أعبراهءم.

 وقت تغيير المسار قد حان
واضح أن الماونَة، مهمء كعبرت، لن تكون فاءلة ال تعشبر هذه المقءبرعءت المبرتقعة عءلخيبر، فمن ال

عءلنسعة إلى الفلسطينيين أو السالم الاءدل والدائم إذا مء استمبّرت في برفد األطبر االقتصءدية 
والسيءسية المنحبرفة والمشوهة. عل إن ضخ مزيد من األموال يمكن أن يتسعب عضبربر أكعبر، إذا مء 

االستامءبرية الجديدة. وعءلمثل،  -ءبر محوبر الذبرائاية ُأنفقت على تدخالت خءطئة، وال سيمء في إط
سوف تظل الحلول التقنية وحدهء، مهمء علغت جودتهء على الوبرق، قءصبرًة عن ماءلجة المشكالت 
الحقيقية التي يواجههء الفلسطينيون، مء لم تنعبِر للوقءئع السيءسية البرئيسية في "الصبراع" ثم تتصّدى 

 –مكن أن يحُدث التاءفي االقتصءدي في أي علد يتجءهل جءئحة كوفيد لهء. وعلى سعيل القيءس، ال ي
، وُيحجم عن تحليلهء والعحث عن ُطبرق الحتوا  الفيبروس، غيبر أن الفلسطينيين مطءَلعون فالًيء عمء 19

ياءدل ذلك، إذ ُينَتظبر منهم االنخبراط في عبرامج إنمءئية ال تاءلج المشكالت الحقيقية التي تقّض 
 مضءجاهم.

ذلك ال عد من تغيبر الفكبر اإلنمءئي من فكبٍر يادُّ التنمية مقءبرعًة تكنوقبراطية غيبر سيءسية ومحءيدة ول
إلى ِفكبر يدبرُك هيءكل القوة وعالقءت الهيمنة االستامءبرية، ويايد صيءغة الامليءت اإلنمءئية لتكون 

 لحقيقي.جزً ا من النضءل من أجل الحقوق األسءسية ومقءومة التشبريد وتحقيق التحبربر ا
 4/11/2020، العربي الجديد، لندن
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 إيتمءبر أيخنبر
ال شك في أن برئيس الحكومة، عنيءمين نتنيءهو، سيفبرح عفوز صديقه دونءلد تبرامب عوالية ثءنية ألبرعع 

عذلك عصوبرة برسمية. صحيح أن تبرامب أعطى نتنيءهو شيكًء مفتوحًء  سنوات إضءفية، لكنه لن ياتبرف
عاد ثمءني سنوات من المواجهءت مع إدابرة أوعءمء، لكن هذا ال ياني أنه سيذبرف دماة إذا فءز عءيدن. 
هنءك صداقة عمبرهء سنوات طويلة عين البرجلين، ويوجد عينهمء كيميء  ممتءزة. عشية االنتخءعءت 

سبرائيل؟البرئءسية في الوالي  ءت المتحدة كيف ستؤثبر هوية الفءئز في الاالقءت عين الواليءت المتحدة وا 
 بايدن الر يس الجديد

جو عءيدن صديق كعيبر إلسبرائيل ومن المؤمنين عءاللتزام األميبركي عأمن إسبرائيل والمحءفظة على 
 تفّوقهء الاسكبري النوعي.
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لك في عدد ال يحصى من التصبريحءت في نظبره، دعم إسبرائيل عميق وحسءس وصءدق. وقد أثعت ذ
 المؤيدة إلسبرائيل، وفي تشبرياءت مؤيدة لهء في الكونغبرس.

في الموضوع الفلسطيني، يؤمن عءيدن عحل الدولتين، وعإقءمة دولة فلسطينية تايش عسالم وأمءن إلى 
 -برائيلي جءنب إسبرائيل. في برأيه، هذا الحل يجب أن يقود السيءسة األميبركية في موضوع النزاع اإلس

 الابرعي، ويجب المحءفظة عليه.
الفلسطيني في برأس سلم أولويءته. زعءمة أعو مءزن تقتبرب  -مع ذلك، لن يكون الموضوع اإلسبرائيلي 

من نهءيتهء، ومابركة الوبراثة على األعواب، الحكومة اإلسبرائيلية غيبر فءعلة في الوقت الحءلي، ومن 
، ويسود عين نتنيءهو وأعو مءزن عدم ثقة مطلق. في المشكوك فيه أن تكون شبريكة في أي مفءوضءت

 الخالصة، لن تخبرج ميءه من هذه الصخبرة.
عءإلضءفة إلى ذلك، من المتوقع أن يبركز عءيدن في سنته البرئءسية األولى في األسءس على 

 ، وبرأب التصدعءت في المجتمع األميبركي.«كوبرونء»موضوعءت داخلية، مثل مكءفحة 
هتمءم عءلسيءسة الخءبرجية، لكن الفلسطينيين لن يكونوا في الصفوف األولى. ليس هذا مء سيمنع اال

، وتبرميم «النءتو»قعلهم هنءك َمن ينتظبر عءلدوبر، الموضوع اإليبراني، وعودة قيءدة الواليءت المتحدة لـ 
 الاالقءت مع الصين، وموضوعءت ُأخبرى.

والمانى تشجيع الطبرفين على  لكن عءيدن سيبرغب في المحءفظة على حل الدولتين أليءم أفضل،
 اتخءذ خطوات إيجءعية واالمتنءع عن القيءم عخطوات أحءدية الجءنب.

يمكن التقديبر عأن إدابرة عءيدن ستطلب من إسبرائيل االمتنءع عن توسيع المستوطنءت وعدم الحديث 
 عن الضم من اآلن فصءعدًا.

مثل نزع الشبرعية عن إسبرائيل، ودفع وستطلب من الفلسطينيين االمتنءع من القيءم عخطوات سلعية، 
، والتحبريض. تستطيع إسبرائيل أن تنسى األيءم التي تالن فيهء اإلدابرة األميبركية «المخبرعين»برواتب لـ 

 قءنونية المستوطنءت، وتوسيع االتفءقءت عحيث تطعَّق على الضفة الغبرعية، وهلم جبرًا.
ين لمنصب وزيبر الخءبرجية، قءل إن عءيدن ال أنطوني علينكن، المستشءبر السيءسي لعءيدن وأحد المبرشح

ينوي إعءدة السفءبرة األميبركية من القدس إلى تل أعيب. مع ذلك، التقديبر أن عءيدن سيطلب إقءمة 
 القنصلية التي كءنت مسؤولة عن الاالقءت مع الفلسطينيين من جديد.

ة األميبركية، وتوقفت عن كءنت القنصلية تامل في القدس خالل فتبرة تبرامب، وتحولت إلى فبرع للسفءبر 
التاءمل مع الفلسطينيين. ليس من الواضح إذا مء كءنت القنصلية ستقءم مجددًا في القدس أو في 

 أبراضي الضفة الغبرعية.
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عءدة فتح  ينوي عءيدن استئنءف تقديم المسءعدة المءلية للفلسطينيين، التي توقفت في أيءم تبرامب، وا 
الخطوات كلهء تهدف إلى استاءدة ثقة الفلسطينيين عءلواليءت  السفءبرة الفلسطينية في واشنطن. هذه

 المتحدة كوسيط منءسب.
ستتعنى إدابرة عءيدن سيءسة التطعيع اإلقليمية لتبرامب إزا  إسبرائيل، وستحءول استغالل زخم اتفءقءت 

لة السالم والتطعيع التي ُوقِّات.  سيامل عءيدن على تشجيع الدول الابرعية واإلسالمية على مواص
عملية التطعيع مع إسبرائيل، لكنه سيحءول شّدهء إلى إيجءد زخم إيجءعي لحل الدولتين ودمج 

 الفلسطينيين في الحوابر.
التقديبر أن الساوديين سيحتفظون عقبرابر تطعيع الاالقءت مع إسبرائيل إلى مء عاد تحديد هوية البرئيس 

 األميبركي المقعل، تبرامب أو عءيدن.
برثه. إذا وافقت الساودية على  تطعيع الاالقءت مع إسبرائيل فإن هذا سيكون هدية كعيبرة لعءيدن وا 

. 35 -الساوديون يمكن أن يحذوا حذو اإلمءبراتيين، وأن يطلعوا هم أيضًء صفقة شبرا  طءئبرات أف 
وهذا سيضع عءيدن والديمقبراطيين أمءم ماضلة صاعة، كونهم تحّفظوا على عيع الطءئبرات إلى دول 

إلنسءن. لكن السءعقة مع اإلمءبرات ستجال من الصاب على عءيدن أن يبرفض، تخبرق احتبرام حقوق ا
 وخصوصًء خالل محءولته مد اليد إلى إيبران.

من المتوقع أن يبرمم عءيدن عالقءت الواليءت المتحدة مع الدول األوبروعية، وهذا ياني عصوبرة غيبر 
ألوسط، تدّخل ُكعح عءزدبرا  خالل معءشبرة أيضًء زيءدة التدخل األوبروعي في عملية السالم في الشبرق ا

 فتبرة تبرامب.
من المتوقع أن يحتل النووي اإليبراني مكءنًء متقدمًء في السيءسة الخءبرجية لإلدابرة الجديدة. فقد صبّرح 
عءيدن عأنه إذا عءدت إيبران إلى االلتزام عصوبرة كءملة عءالتفءق النووي، فإن الواليءت المتحدة ستنضم 

 اني برفع الاقوعءت.إليه من جديد، وهو مء ي
فقط عاد ذلك سُتجبري إدابرة عءيدن مفءوضءت مع إيبران، وستامل مع حلفءئهء على االتفءق على 

 عنود االتفءق.« تازيز وتمديد صالحية»
في المقءعل ستقف الواليءت المتحدة ضد نشءطءت إيبران وزعزعة االستقبرابر، والتهديدات التي تطبرحهء 

عقوعءت محدودة ضد إيبران في أعقءب خبرق لحقوق اإلنسءن، على المنطقة، وستواصل استخدام 
 ، وتطويبر صوابريخ.«اإلبرهءب»وتأييد 

ياتقد عءيدن أن الاقوعءت ستكون فاءلة فقط إذا اعتُعبرت الواليءت المتحدة من جديد شبريكًء موثوقًء عه 
الخليج، وموقفًء تابرف كيف تتاءمل مع المجتمع الدولي. وهذا يتطلب تشءوبرًا قبريعًء مع إسبرائيل ودول 
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ماءكسًء لموقف إدابرة تبرامب التي انسحعت من االتفءق النووي، وعزلت الواليءت المتحدة، وتسععت 
 عادم موافقة أي دولة على االنضمءم إلى فبرض حظبر السالح على إيبران.

سيحءول عءيدن أن يكون أكثبر تشددًا من أوعءمء إزا  اإليبرانيين، كمء سيحءول إدخءل تحسينءت على 
 االتفءق النووي.

الاالقة الشخصية عين نتنيءهو وعءيدن: عندمء عمل نتنيءهو مندوعء في السفءبرة في واشنطن، أصعح 
هو وعءيدن من األصدقء  المقبرعين. أشخءص في محيط عءيدن قءلوا إنهء صداقة حقيقية، وهنءك 

لخالفءت في البرأي عبروح همء يابرفءن التحدث عصدق، ومنءقشة ا»كيميء  كعيبرة عينهمء ودينءمية جيدة. 
 «.ودية

عءالستنءد إلى هذه المصءدبر، يحتبرم عءيدن كثيبرًا الديمقبراطية اإلسبرائيلية، وسيامل مع أي شخص 
 يختءبره اإلسبرائيليون برئيسًء للحكومة.

ليس لدينء شك في أنه قءدبر على الامل عصوبرة جيدة وعنء ة مع أي زعيم »وأضءفت أوسءط عءيدن: 
 «.نتنيءهو إسبرائيلي، عمن فيهم

الفتبرة االنتقءلية عين االنتخءعءت حتى أدا  البرئيس المقعل القسم: إذا فءز عءيدن هنءك احتمءل أن 
تحءول إدابرة تبرامب القيءم عخطوات في الموضوع الفلسطيني، لخلق حقءئق على األبرض ستكون لهء 

من ضد قءنونية تداعيءت أيضًء في ظل إدابرة عءيدن. وذلك كءنتقءم أميبركي من قبرابر مجلس األ
بر عتشجيع من إدابرة أوعءمء التي امتنات عن فبرض الفيتو عليه، عاد فوز  المستوطنءت، والذي ُمبرِّ

 تبرامب وقعل تنصيعه.
هذا القبرابر كءن عمثءعة حبركة أخيبرة من إدابرة أوعءمء وصفاة لنتنيءهو. ويمكن االفتبراض أن اليمين 

 الفتبرة الضعءعية حقءئق على األبرض.اإلسبرائيلي سيضغط على تبرامب كي يخلق خالل هذه 
أحد االحتمءالت التي فحصتهء إدابرة تبرامب تبرجمة صفقة القبرن إلى تفءهمءت أو تعءدل برسءئل عين 

في محءولة لتكعيل يدي إدابرة عءيدن، وتحويل صفقة القبرن إلى سيءسة  -إدابرة تبرامب وحكومة نتنيءهو 
لى توجه متفق عليه عين إسبرائيل  والواليءت المتحدة. أميبركية برسمية وا 

، 2004مع ذلك، فإن األمبر يشعه برسءلة البرئيس السءعق عوش إلى برئيس الحكومة شءبرون في نيسءن 
 والتي أعبرب فيهء عن تأييده لخطة االنفصءل عن غزة.

وعينمء قدم شءبرون وأنصءبره البرسءلة كءعتبراف أميبركي عءلكتل االستيطءنية، أولت اإلدابرة األميبركية 
أقل، أّمء إدابرة أوعءمء فقد تنكبرت له. عحسب جهءت في حملة عءيدن، برسءلة كهذه أو  الكتءب أهمية

 مذكبرة تفءهم لن ُتلزم عءيدن، وثمة شك في أن يكون لهء تأثيبر.
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احتمءل آخبر، لكن ضئيل الماقولية، هو أن تقوم إدابرة تبرامب عخطوة إضءفية غيبر التصبريحءت الالنية 
في الفتبرة االنتقءلية االعتبراف عسيءدة إسبرائيل على أجزا  من عشأن قءنونية المستوطنءت، وتالن 

 الضفة الغبرعية.
من الماقول أن ال يكون احتمءل الضم في الفتبرة االنتقءلية واقايًء، وذلك عسعب االلتزام األميبركي مع 

 سنوات على األقل. 4 - 3اإلمءبرات علجم الضم مدة 
وديين لتطعيع عالقءتهم مع إسبرائيل في الفتبرة يمكن التقديبر أن إدابرة تبرامب ستضغط على السا

االنتقءلية، لكن على األغلب لن يقّدم الساوديون مثل هذه الهدية إلى برئيس هو عطة عبرجء ، 
 ويفّضلون إعطء هء إلى عءيدن.

 أربع سنوات إضافية لترامب
ي يقودهء، إذا فءز تبرامب عوالية إضءفية، سيحءول مواصلة زخم سيءسءت التطعيع مع إسبرائيل الت

 وسيامل على إشبراك دول ُأخبرى في الشبرق األوسط وأفبريقيء.
ه نحو الساودية، لكن يعبرز أيضًء جهد أميبركي إلحداث اختبراق مع ُعمءن. في  الجهد األسءسي سيوجَّ

لدول « سعءق مجنون»برأي د. مءيك أيفنس، المستشءبر اإلنجيلي لتبرامب، إذا فءز مجددًا سيحدث 
 يع مع إسبرائيل.الخليج الفءبرسي للتطع

هنءك أموبر يبريدونهء من البرئيس، وهم قلقون جدًا من الشياة. قطبر ودول ُأخبرى تبريد شبرا  »وأضءف: 
، وأعتقد أن تبرامب سيعياهم إيءهء. سيكون هنءك الكثيبر من الدول التي ستأتي ليس فقط 35 -أف 

 «.لصنع السالم مع إسبرائيل، عل أيضًء لنقل سفءبراتهء إلى القدس
الق عءلنووي اإليبراني، صبّرح تبرامب أكثبر من مبرة عأنه إذا انُتخب لوالية ثءنية فإنه سيتوصل فيمء يت

في أسءس منطق تبرامب يوجد التقديبر عأن إيبران تنتظبر وتتمنى «. خالل أسءعيع»إلى اتفءق مع إيبران 
ية غيبر سنوات إضءفية من الضغوط الداخل 4انتخءب عءيدن، ألنهء تدبرك أنهء غيبر قءدبرة على تحّمل 

 المسعوقة التي سععتهء الاقوعءت.
مع ذلك حّذبر أودي أفينتءل، الاميد في االحتيءط والعءحث في ماهد السيءسءت واالستبراتيجية في 
مبركز هبرتسليء المتادد المجءالت، من أنه إذا كءن تبرامب تواقًء جدًا للتوصل إلى اتفءق مع طهبران، 

 نووي المحّدث.فمن المحتمل أن يتنءزل عن شبروط االتفءق ال
صفقة »عحسب كالمه، كي يثعت تبرامب للاءلم أنه قءدبر على تحقيق وعده االنتخءعي، يمكن أن ياقد 

مقءبرنة عءتفءق « تحسين دبرامءتيكي»من وجهة نظبر إسبرائيلية. وسيسّوق الصفقة على أنهء « سيئة
 برة جوهبرية.البرئيس أوعءمء، ولو أن الايوب الخِطبرة التي يتضمنهء لم تادَّل عمليًء عصو 
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في مثل هذا الوضع، سيكون من الصاب جدًا على إسبرائيل الوقوف ضد أي اتفءق مع إيبران يدعمه 
البرئيس تبرامب ويحظى عتأييد دولي. وعءلتأكيد عاد أن نقل البرئيس تبرامب السفءبرة األميبركية إلى 

 مع دول عبرعية. القدس، واعتبرف عءلسيءدة اإلسبرائيلية في هضعة الجوالن، وساى التفءقءت التطعيع
« الزحف على أبرعاة»إذا انُتخب تبرامب مجددًا من المتوقع أن يحءول النظءم اإليبراني االمتنءع عن 

 عءئدًا إلى طءولة المفءوضءت عصوبرة تظهبره ضايفًء ومضغوطًء.
من الماقول االفتبراض أنه سيحءول تازيز موقفه المفءوض عوسءطة توسيع حجم خبروقءت االتفءق 

 لتكديس أوبراق مقءيضة في المفءوضءت.، «نوعيتهء"و
 «يديعوت»

 4/11/2020األيام، رام هللا، 

 
 :كاريكاتير .37

 
 4/11/2020 ،ون الينأفلسطين 


