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 هنية يدعو بايدن إلى تصحي  تاريخي والتراجع عن صفقة القرن  .1
لمكتب السناسي لحركة حماس، السبت، الرئنس األمرنكي دعا إسماعنل هينة، رئنس ا: إسطيبول

الميتخب جو  باند  إلى تصحنح تارنخي لمسار السناسات األمرنكنة الظالمة لشعبيا، والتراجع عما 
لغاء قرار عّد القدس عاصمة لالحتالل ويقل السفارة األمرنكنة إلنها. وقال  نسمى صفقة القر  وا 

األمرنكنة الظالمة جعلت م  الوالنات المتحدة شرنكًا في الظلم  هينة، في بناٍ  له: إ  السناسات
والعدوا ، وأضّرت بحالة االستقرار في الميطقة والعالم، وحالت دو  القدرة األمرنكنة أ  تكو  طرًفا 

لغاء قرار عّد  مركزنًّا في حل اليزاعات. وطالب اإلدارة الميتخبة بالتراجع ع  ما نسمى صفقة القر  وا 
 اصمة لالحتالل ويقل السفارة األمرنكنة إلنها بما نخالف كل المواقف والقرارات الدولنة.القدس ع

ودعا إلى إيهاء كل القرارات المتعلقة بمحاوالت تصفنة قضنة الالجئن  خاصة تقلنص الدعم لوكالة 
 غوث وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  في محاولة إليهائها.

 7/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يهنئ بايدن بفوزه باالنتخابات: نتطلع للعمل معا من أجل السالم واالستقرار بالمنطقة عباس .2
محمود عباس، األحد، الرئنس الميتخب جو باند  بفوزه رئنسا  نةفلسطنيال السلطةهيأ رئنس : رام هللا

ع  تطلعه  عباسأعرب و  للوالنات المتحدة االمنركنة للفترة المقبلة، ويائبته الميتخبة كماال هارنس.
دارته م  أجل تعزنز العالقات الفلسطنينة االمنركنة وتحقنق  للعمل مع الرئنس الميتخب باند  وا 
الحرنة واالستقالل والعدالة والكرامة لشعبيا، وكذلك للعمل م  أجل السالم واالستقرار واألم  للجمنع 

 في ميطقتيا والعالم.
 8/11/2020، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 ارتياح ملموس لخسارة ترامب دون تعليق آمال كبيرة على إدارة بايدنوالصالحي: مجدالني  .3

قال أحمد مجداليي، عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر  عبد الرؤوف أرياؤوط وعنسى سعد هللا:
تخابات، ويح  بايتظار معرفة الفلسطنينة، لـ"األنام": "يعم هياك ارتناح فلسطنيي لخسارة ترامب االي

كنف ستتبلور الوعود التي أطلقها الرئنس الميتخب خالل حملته االيتخابنة إلى خطوات عملنة في 
ظل اإلدارة الجدندة التي ستتضح معالمها بعد حفل تيصنب الرئنس األمنركي في العشرن  م  كايو  

ترامب للبنت األبنض في العشرن  م  شهر  ويّوه مجداليي إلى أ  الفترة حتى مغادرة النثايي المقبل".
 كايو  النثايي المقبل تستدعي الحذر.
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م  جايبه، قال بسام الصالحي عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر، األمن  العام لحزب الشعب: 
إ  يتائج االيتخابات األمنركنة ل  تؤنثر على توجه القنادة في استكمال مسار المصالحة الداخلنة، 

 ق الوحدة الوطينة، التي ايطلقت بقوة ميذ أربعة شهور.وتحقن
إ  اللقاءات والحوارات بن  الكل الوطيي، خاصة بن  حركتي فتح "وأضاف الصالحي لـ"األنام": 

يجاز كل الملفات الوطينة ستتواصل حتى تحقنق الهدف  وحماس، والفعالنات الخاصة باستكمال وا 
 ."ة الوطينةااليقسام وا عادة اللحم الميشود بإيهاء

 9/11/2020، األيام، رام هللا
 

 دعوة لعقد مؤتمر دولي للسالماليتلقى رسالة من غوتيريش حول  عباس .4
محمود عباس، رسالة م  األمن  العام لألمم المتحدة أيطوينو  نةفلسطنيال السلطةتلقى رئنس : رام هللا

وأعرب غوتنرنش ع   وسط.غوتنرنش، حول دعوة فلسطن  لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األ
ترحنب األمم المتحدة بجمنع المبادرات الساعنة للتعاو  الدولي على أساس متعدد األطراف، والتي 
نمك  أ  تساعد في تجدند عملنة السالم في الشرق األوسط، وترسم طرنقا سناسنا نحقق السالم 

 العادل والشامل بن  الفلسطنينن  واإلسرائنلنن .
 8/11/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 

 
 اشتية: نأمل من اإلدارة األمريكية الجديدة االعتراف بفلسطين .5

هيأ رئنس الوزراء محمد اشتنة األحد، الرئنس األمرنكي الميتخب جو باند  ويائبته الميتخبة : رام هللا
اف بفلسطن  وأ  نكو  الموضوع كماال هارنس بالفوز بااليتخابات، آماًل م  اإلدارة الجدندة االعتر 

وقال اشتنة، "يأمل م  اإلدارة األمرنكنة الجدندة العمل على مسار  الفلسطنيي على أجيدة أولوناتها.
 سناسي جدي على أساس الشرعنة الدولنة وحل الدولتن ".

 8/11/2020، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"ارسات بايدن ألنه لم يظهر موقفا جديا تجاه مم يحذر من مصطفى البرغوثي .6
حّذر أمن  عام المبادرة الوطينة الفلسطنينة مصطفى البرغونثي م  "المراهية على الرئنس الجدند جو 
باند "، أليه كما قال "لم نظهر موقفا جدنا تجاه ما تقوم به إسرائنل م  يظام فصل عيصري وتمننز 

ة م  القدس، وهذا غنر مقبول واستنطا ، بل على العكس صرح بعدم ينته إخراج السفارة األمنركن
وأل  باند  أنضا لم نبِد موقفا تجاه المستوطيات اإلسرائنلنة على األراضي الفلسطنينة،  فلسطنينا".
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قال البرغونثي في تصرنح للجزنرة "ال نجب على الفلسطنينن  أ  نراهيوا على باند ، أو على العودة 
الفوري إلى ضم تدرنجي، عبر االستعمار إلى المفاوضات النثيائنة التي ستحّول مشروع الضم 

 االستنطايي، وجر الفلسطنينن  إلى عملنة سالم ال تيتهي، وتصبح هي يفسها بدنلة لتحقنق السالم".
تجاه السناسة األمنركنة نجب أال نتغنر  االستراتنجيوقال أمن  عام المبادرة الوطينة إ  التوجه 
عيي ذهاب "صفقة القر " )الخطة األمنركنة للسالم في باليسبة للفلسطنينن ، أل  ذهاب ترامب ال ن

الشرق األوسط(، أليها في األصل مشروع إسرائنلي تبياه ترامب، وقد بدأ يتيناهو فورا بمحاولة تمرنر 
 الصفقة عبر اإلدارة األمنركنة الجدندة.

 8/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 نعمل لعالج آثارها االقتصاديةاشتية: "كورونا" عصفت بالقطاعين العام والخاص و  .7
قال رئنس الوزراء محمد اشتنة: "جائحة كورويا عصفت بالقطاعن  العام والخاص وتركت : رام هللا

أنثرا كبنرا على االقتصاد، وبياء علنه اخذيا قرارًا بأ  تبقى الوتنرة االقتصادنة كما هي، مع تشدند 
ال نكو  هياك تغنرات دراماتنكنة في فلسطن ، بحنث اإلجراءات الوقائنة، ويتوقع حتى يهانة العام أ  

 ل  يشهد صعودا كبنرا وال ايكسارا كبنرا في عدد الحاالت".
وقال: "لاليفكاك م  العالقة الكولوينالنة مع االحتالل، تبيت الحكومة مجموعة استراتنجنات تيمونة 

ا كبنرا في السية األولى وخاصة اقتصادنة تكو  رافعة للسناسة، كالتيمنة بالعياقند التي حققت يجاح
وقال: "ذاهبو  الى الزراعة بجدنة، أل  لب الصراع بنييا وبن  االحتالل هو  في محافظة قلقنلنة".

على األرض، وقميا بتشجنع االستنثمار في أراضي األوقاف والدولة خاصة للخرنجن  وسيقوم 
فاظ على أرضيا وتعزنز الصمود باستنثمار آالف دويمات األراضي في ميطقة أرنحا واألغوار للح

 فنها".
 8/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إلسكندريةبا "6/9" يطالب بكشف مصير مفقودي "سفينة الفلسطيني "التشريعي .8

وجه رئنس المجلس التشرنعي باإليابة، د. أحمد بحر، رسائل عاجلة لعدة ميظمات ومؤسسات 
" 6/9ة دولنة، لمطالبتهم بالعمل م  أجل الكشف ع  مصنر مفقودي "سفنية وجهات حكومنة وحقوقن

في اإلسكيدرنة بمصر، والذن  خرجوا يتنجة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة للهجرة إلى 
 أوروبا، 
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وجاءت هذه الرسائل الستجابة لمياشدة أهالي المفقودن  الذن  زاروا المجلس التشرنعي مؤخرا وجمعهم 
  مع رئاسة المجلس ويوابه.  لقاء

 8/11/2020، فلسطين أون الين
 

 هنية يدعو إلى استكمال المصالحة ويحذر من العودة للمفاوضات .9
قال رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" إسماعنل هينة إ  ما نهميا كفلسطنينن  في متابعة 

تعلق بالعودة للمفاوضات، فهذا االيتخابات األمرنكنة هو أال يقع مجددا في فخ الوهم السناسي الم
على ، وبن  هينة في كلمة له خالل المشاركة في مؤتمر المسار ايتهى ووصل إلى طرنق مسدود.

أيه ال نهميا كفلسطنينن  م  نكو  في البنت األبنض، ما نهميا هو سناسة هذه اإلدارة، ولألسف 
 اإلدارات المتعاقبة جمنعها كايت ميحازة.

مال خطوات تحقنق المصالحة وبياء الشراكة الكاملة في المقاومة الشعبنة ودعا هينة إلى استك
يهاء االيقسام وتشكنل حكومة الوحدة الوطينة ومجلس وطيي فلسطنيي، وا عادة بياء  والموحدة، وا 

 مؤسسات ميظمة التحرنر لتضم كل الفصائل والقوى وتشكل مظلة لشعبيا في الداخل والخارج.
 7/11/2020، موقع حركة حماس

 
قصائهم منذ اتفاقية أوسلوالماهر صالح: الفلسطينيين في  .10  خارج تم تهميش دورهم وا 

قال رئنس حركة حماس في ميطقة الخارج الدكتور ماهر صالح: "إ  الفلسطنينن  في : إسطيبول
قصائهم ميذ اتفاقنة أوسلو عام  ، ولكيهم ال 1993خارج فلسطن  قد تم العمل على تهمنش دورهم وا 

كالم صالح جاء في  نتمسكو  بقضنتهم ودورهم وحقهم في تحرنر أوطايهم والعودة إلنها".نزالو  
افتتاح النوم النثايي م  مؤتمر الرواد اإللكترويي األول الذي نعقده االئتالف العالمي ليصرة القدس 

مكيو  وأشار إلى أ  "هذا المؤتمر هو يموذج لما نقوم به الفلسطنينو  في الخارج، إذ نت وفلسطن .
م  جمع أمتيا م  أرجاء المعمورة للتأكند على التمسك بأماية القدس، والنثبات على المبادئ، 

 ومواجهة خناية التطبنع مع المحتل".
حول التطبنع: "لقد واجهيا في خارج فلسطن  موجة كبنرة م  الهرولة العربنة الرسمنة ه ومما قال

 قنة، وخطنئة سناسنة. إ  تطبنع المطبعن  هو للتطبنع مع المحتل المجرم. التطبنع جرنمة أخال
 



 
 
 
 

 

 8 ص             5378 العدد:             11/9/2020 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

مشاركة للمحتل في جرائمه وعدوايه، وهو خناية وغدر بالشهداء واألسرى والمرابطن  في األقصى، 
بل هو خناية في حق شعوبهم التي قدمت لفلسطن  وضحت ألجلها بالغالي واليفنس على مدى عقود 

 كنثنرة".
 8/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مشعل يحدد ثالث خطوات لتحقيق المصالحة .11

خالد مشعل، نثالث خطوات لتحقنق المصالحة،  حماسحدد رئنس المكتب السناسي السابق لحركة 
 داعنا إلعادة تعرنف السلطة الفلسطنينة وتغننر وظنفتها.

ة لتحقنق وقال مشعل خالل حوار مع مركز مسارات، مساء السبت، إ  المقاربة الحقنقنة األكنثر فاعلن
المصالحة تتكو  م  نثالث خطوات؛ العمل بالمندا  وفق بريامج يضالي مشترك، والشراكة في بياء 
المرجعنات والمؤسسات الوطينة والقرار السناسي، والمسارعة في خطوات على األرض تعزز النثقة 

ووسائلها وأوضح مشعل أ  المعركة مع االحتالل واحدة  وتعند االعتبار للحرنات بالضفة وغزة.
وأيماطها متعددة، وحماس مع كل أشكال المقاومة، واستطاعت، م  خالل تجربة قطاع غزة، الجمع 

 بن  السلطة وبن  المقامة المسلحة.
وأضاف أ  القضنة الفلسطنينة أمام عدة خنارات؛ ميها خنار حّل السلطة، ولك  ال نتم إيهاء السلطة 

 الفلسطنينة إال بتوافق عام م  الجمنع.
 7/11/2020، وقع حركة حماسم

 
 االحتالل ُيصيب شابا بالرصاص قرب الخليل بزعم محاولته طعن جنود .12

أصنب شاب فلسطنيي، األحد، برصاص قوات االحتالل اإلسرائنلي بزعم محاولته تيفنذ : الخلنل
وزعمت مصادر اإلعالم العبرنة، أ  جيود االحتالل  عملنة طع  قرب مخنم الفوار جيوبي الخلنل.

وحسب المتحدث  أطلقوا اليار باتجاه شاب في الخلنل، بزعم محاولته تيفنذ عملنة طع  في الميطقة.
 باسم جنش االحتالل فإيه لم تقع إصابات في صفوف قوات االحتالل.

 8/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : ال نراهن على حدوث تغيير في سياسات واشنطن"الجهاد" .13
في فلسطن ، السبت، إيها ال تعول على االيتخابات األمرنكنة، وال  سالميقالت حركة الجهاد اإل

. جاء ذلك في تصرنح ةالفلسطنينتراه  على حدوث تغننر في سناسات واشيط  تجاه القضنة 
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الياطق باسمها داود شهاب، لألياضول، بعد إعال  وسائل إعالم أمرنكنة فوز المرشح الدنمقراطي 
ات المتحدة. وأضاف شهاب، أ  "فلسطن  لدنها تجارب مرنرة مع اإلدارات جو باند  برئاسة الوالن
وشدد على أ  الفلسطنينن  "ل  نيسوا ما فعلته إدارة ترامب م  يقل السفارة  األمرنكنة المتعاقبة".

جبار دول عربنة على عقد اتفاقات تطبنع".  للقدس وا عال  باطل بأ  القدس عاصمة إلسرائنل وا 
 7/11/2020، فلسطين أون الين

 
 "إلسرائيل"صديق عظيم : قادة االحتالل يعلقون على فوز بايدن.. تهنئة متأخرة من نتنياهو .14

علق عدد م  قادة االحتالل اإلسرائنلي على فوز المرشح الدنمقراطي جو : أحمد صقر -21عربي
 باند  في ايتخابات الرئاسة األمرنكنة، وهزنمة الرئنس الجمهوري دويالد ترامب.

يما سارع عدد م  المسؤولن  اإلسرائنلنن  لتهيئة باند ، التزم رئنس حكومة االحتالل بينامن  وبن
 يتيناهو الصمت لساعات، قبل أ  نيشر تهيئته صباح األحد.

اإلسرائنلنة إ  "يتيناهو نيتظر اليتائج اليهائنة  12وفور إعال  باند  فوزه رسمنا، قالت القياة الـ
 ول  نتسرع في تهيئة جو باند ".لاليتخابات األمرنكنة، 

" اإلسرائنلي، صمت يتيناهو المتهم بالعدند م  قضانا الفساد، إلى "عدم فرز جمنع i24وأرجع موقع "
 األصوات، وعدم اعتراف ترامب باليتائج".

وكتب يتيناهو في تهيئته المتأخرة عبر موقع "تونتر": "يهيئ جو باند  وكامنال هارنس"، وأضاف: 
يا ميذ حوالي أربعن  عاما، وعالقتيا دافئة، وأيا أعلم أيك صدنق عظنم إلسرائنل )..(، "يعرف بعض

آمل أ  أتمك  م  الذهاب إلى أبعد م  ذلك معكما، لمزند م  تعمنق التحالف الخاص بن  الوالنات 
سرائنل".وقدم م  نسمى وزنر القضاء اإلسرائنلي آفي ينسا  ائبته كور ، التهئية لباند  وي-المتحدة وا 

سرائنل، سوف  كامنال هارنس، معربا ع  نثقته في "أ  الرابطة الونثنقة والقونة بن  الوالنات المتحدة وا 
 نتم الحفاظ علنها وتعزنزها، في ظل إدارة باند ".

بدوره، هيأ وزنر االقتصاد عمنر بنرتس باند ، وفي ذات الوقت شكر الخاسر ترامب، "على تحقنقه 
 نل، منثل اتفاقنات التطبنع" مع بعض الدول العربنة.اإليجازات كصدنق إلسرائ

 وقدر بنرتس، أ  باند  "سنكو  اآل  قادرا، على التوسط في استئياف المفاوضات مع الفلسطنينن ".
بدورها، أكدت وزنرة الهجرة واالستنعاب بينيا تميو شطا أ  "باند  صدنق إلسرائنل، وأيا وانثقة م  أييا 

 او  كامل".سيواصل العمل معا، في تع
أما في المعارضة اإلسرائنلنة، فقد هيأ رئنسها نائنر لبند الرئنس األمرنكي الميتخب باند  ويائبته 

 هارنس، وبن  أ  "العالقة بن  إسرائنل والوالنات المتحدة تقوم على قنم ومصالح مشتركة".
 8/11/2020"، 21موقع عربي "
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 مستوطنات جديدة في غالف غزة توافق على بناء "إسرائيل"األولى منذ سنوات..  .15
شنيخوا: صرح رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، أمس، أ  الحكومة اإلسرائنلنة  -القدس 

 وافقت على إقامة بلدة جدندة في غالف غزة، للمرة األولى ميذ عقود.
لس اإلقلنمي وقال يتيناهو، خالل الجلسة الحكومنة األسبوعنة: إ  البلدة ستقام داخل حدود المج

 "سدوت ينغنف" بالقرب م  كنبوتس "كفار سعد"، وستضم مئات الوحدات السكينة.
 وأضاف: "قرار إقامة البلدة بموافقة الحكومة هو يبأ عظنم باليسبة إلسرائنل".

وم  جايبه، قال وزنر التعلنم نؤاف غااليت، خالل جلسة الحكومة: "عيدما كيت وزنرًا للبياء 
، قدمت لرئنس الوزراء يتيناهو الحاجة والخطة إليشاء بلدة جدندة في 2017م واإلسكا  في العا

وأضاف: "وبعد حوالى نثالث سيوات م  العمل الشاق تمت الموافقة على إيشائها في  غالف غزة".
 الحكومة".

 9/11/2020األيام، رام هللا، 
 

 الكشف عن اجتماعات بين أحزاب إسرائيلية لتحديد مستقبل الحكومة .16
أبنض الذي  -ذكرت إذاعة كا  العبرنة، صباح النوم األحد، أ  قنادات م  حزب أزرق : هللا رام

نتزعمه بنيي غايتس، التقت مع زعنم المعارضة اإلسرائنلنة نائنر البند، زعنم حزب هياك مستقبل، 
مكاينة تفكن ك لتيسنق تحركاتهم في األسابنع المقبلة بشأ  مصنر الوضع السناسي في إسرائنل وا 

 االئتالف الحكومي.
كما التقى غايتس بيفسه، مع زعنم حزب النمن  الجدند يفتالي بنينت والذي ندعم بقوة إجراء ايتخابات 
وعدم تشكنل حكومة بدنلة، ونرفض التحالف مع بينامن  يتيناهو في ظل استطالعات الرأي التي 

 تشنر إلى أيه سنكو  ميافًسا كبنًرا ليتيناهو.
أبنض، فإ  هياك عدة خنارات نتم دراستها بالتيسنق مع البند، وأ   -  حزب أزرق ووفًقا لمصادر م

هياك اعتراًفا م  كال الجايبن  بأ  الخنار األكنثر واقعنة للتيفنذ اآل  هو إقرار قايو  متفق علنه لحل 
 الكينست والتوجه اليتخابات جدندة.

 8/11/2020القدس، القدس، 
 

 فضل حااًل الطيبي: العالم بدون ترامب أ .17
قال أحمد الطنبي عضو الكينست اإلسرائنلي ع  القائمة العربنة المشتركة، نوم األحد، إ   :رام هللا

العالم بدو  وجود دويالد ترامب في رئاسة الوالنات المتحدة األمنركنة، سنكو  أفضل حااًل، وسنكو  
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نة، بأ  الحوار بن  اإلدارة العبر  103ورجح الطنبي في حدنث إلذاعة  أكنثر عقالينة وأقل توهًما.
 األمنركنة والسلطة الفلسطنينة سنعود قرنًبا مع دخول جو باند  للحكم في الوالنات المتحدة.

وبشأ  استطالعات الرأي حول االيتخابات وتراجع القائمة المشتركة، قال الطنبي إ  هذه األرقام 
 مسبوق ولنس م  السهل الحفاظ علنه.مقعًدا، وهو إيجاز غنر  15تعكس الوضع العام، بعد الفوز بـ

 8/11/2020القدس، القدس، 
 

 الرئيس اإلسرائيلي يدعو بايدن إلى زيارة القدس .18
تل أبنب: وجه الرئنس اإلسرائنلي، رؤوبن  رفلن ، للرئنس األمنركي الميتخب، جو باند ، تهيئة 

 «.كي تحل ضنفا علنيا في القدس»حمنمة تضميت دعوته لزنارة إسرائنل 
أبعث بمباركة الشعب اإلسرائنلي ودولة إسرائنل، »در الرئنس رفلن  بنايا مطوال، جاء فنه: وأص

للوالنات المتحدة األمنركنة. كما أبعث بالتهيئة وأطنب  46لصدنقيا جو باند  على ايتخابك الرئنس الـ
ا إلسرائنل، بصفتك صدنقا قدنم»وتابع: «. التمينات باليجاح، ليائبة الرئنس الميتخب كماال هارنس

فأيت اآل  زعنم العالم الحر وأقرب وأهم حلنف لدولة إسرائنل. التحالف االستراتنجي بن  بلدنيا 
أتميى لك وإلدارتك المستقبلنة .. وشعبنيا أقوى م  أي قنادة سناسنة، وال نقوم فقط على الصداقة،

 4»ضا الرئنس ترمب على وشكر رفلن  أن«. يجاحا كبنرا، وأقدم لك دعوتي لزنارة القدس كضنف ليا
 «.سيوات م  الشراكة في تعزنز أم  إسرائنل

 9/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 ستناقش مع إدارة بايدن برنامج المساعدات العسكرية "إسرائيل" .19
قال مصدر عسكري إسرائنلي، النوم، إيه ستتم مياقشة بريامج المساعدات العسكرنة األمنركنة مع 

 تي نتزعمها جو باند  في أقرب وقت ممك .اإلدارة الجدندة ال
وأوضح المصدر في حدنث لصحنفة "جنروزالنم بوست" اإلسرائنلنة أ  بريامج المساعدات الجدند 
والمقدر بقنمة ملنار دوالر، نجب العمل على إيجازه في أقرب وقت ممك ، لضما  الموافقة 

 باالستمرارنة في الخطة وتيفنذها.
سرائنلي كبنر إلى إدارة باند  خالل األشهر المقبلة لبدء محادنثات حول ونتوقع أ  نتوجه وفد إ

 صناغة بريامج مساعدات عكسرنة طونل األجل لصالح الجنش اإلسرائنلي.
ملنار  3.8بقنمة  2016، حنث كا  تم التوصل إلنها عام 2027وستيتهي الخطة الموجودة حالًنا عام 

وأيظمة أسلحة متطورة  F35هد بهدف شراء طائرات في ع 2018دوالر، ودخلت حنز التيفنذ عام 
 أخرى.
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وهذه الحزمة م  المساعدات األمنركنة هي األكبر التي قدمتها إدارة أمنركنة على اإلطالق إلسرائنل 
 أو أي دولة ُأخرى.

 8/11/2020القدس، القدس، 
 

 تقدير أمني إسرائيلي يفضل االتفاق مع إيران على الحرب .20
ضلت جهات أمينة تابعة لالحتالل اإلسرائنلي التوصل إلى "اتفاق جند" مع ف: أحمد صقر -21عربي

سية، على  15إنرا ، نضم  وقف السالح اليووي لدنها، ووقف إيتاج السالح الدقنق في لبيا  لمدة 
 حرب تؤجل المشكلة لسيوات قلنلة فقط.

 ، أ  "استئياف ويبه المعلق العسكري لدى صحنفة "ندنعوت أحريوت" العبرنة، ألنكس فنشما
نرا  لنست مسألة هل، بل متى".  االتفاقات اليوونة بن  الوالنات المتحدة وا 

وكشف أ  هياك "اتصاالت غنر رسمنة أجرنت مؤخرا بن  محافل في الطاقم المتبلور لسناسة 
الخارجنة واألم  لدى جو باند  )الرئنس األمرنكي الميتخب( وبن  محافل سناسنة رفنعة المستوى في 

سرائنل"، مضنفا: "تبن  أ  اإلدارة المستقبلنة بلورت ميذ اآل  صنغة الستئياف المفاوضات مع إ
 طهرا ".

 8/11/2020"، 21موقع عربي "
 

 الشهر الماضيمنًعا لألذان في "اإلبراهيمي"  50اقتحاًما لة "األقصى" و 23 ":اإلسالمية األوقاف" .21
الفلسطنينة في تقرنرها الذي نرصد ايتهاكات االحتالل  قالت وزارة األوقاف والشؤو  الدنينة: رام هللا

على المسجد األقصى وسائر المقدسات ع  تشرن  األول /أكتوبر الماضي، يشرته األحد: إ  قوات 
مرة، في حن  ُميع رفع األذا  في المسجد  23االحتالل ومستوطينه اقتحموا المسجد األقصى 

 أكتوبر الماضي.وقتا، خالل تشرن  األول / 50اإلبراهنمي 
 8/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل يخطط لشبكة مواصالت جديدة للربط بين المستوطنات في الضفة .22

 استراتنجنةوكاالت: عرضت وزنرة المواصالت اإلسرائنلّنة، منري رنغنف، أمس، خّطة  -تل أبنب 
وتتضّم   الضفة الغربّنة المحتلة. بعندة المدى لشبكة مواصالت جدندة تربط بن  المستوطيات في

الخّطة مخّططات للعشرن  عامًا المقبلة، وتشمل شوارع التفافنة تصل بن  المستوطيات وشوارع أفقنة 
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وعرضت رنغنف الخّطة أمام رؤساء المستوطيات في الضفة الغربّنة وأمام رؤساء  وعمودّنة جدندة.
 "اإلدارة المديّنة" لالحتالل في الضّفة.

 9/11/2020، ، رام هللااأليام

 
 مخطط ضخم يحدد سياسات التنظيم اإلسرائيلية في مركز القدس الشرقية .23

: كشف المحامي مهيد جبارة، الخبنر في شؤو  التيظنم والبياء في القدس، اليقاب في حدنث القدس
ما نحدد لـ"األنام" ع  أ  اللجية اللوائنة اإلسرائنلنة بالقدس أودعت، مؤخرا، لالعتراض مخططا ضخ

 سناسات التيظنم اإلسرائنلنة في مركز مدنية القدس الشرقنة لسيوات طونلة قادمة.
وأشار جبارة إلى أ  المخطط نطلق علنه "مشروع مركز المدنية شرق" نبدأ م  المصرارة على الشارع 

نثما  رقم واحد مرورا بشوارع السلطا  سلنما  وصالح الدن  والزهراء واألصفهايي والرشند وشارع ع
ب  عفا  في واد الجوز وصوال إلى ميطقة الشنخ جراح وفيدق "األمرنكا  كولويي" وامتدادا على 

 300وقال، "المشروع نؤنثر عملنا على  الشارع رقم واحد الفاصل بن  شطري المدنية الشرقي والغربي.
اب المحال ألف شخص بالقدس الشرقنة ومع ذلك فقد أعدته البلدنة دو  التشاور مع السكا  وأصح

 التجارنة في الشوارع واألحناء التي نشملها المخطط".
 8/11/2020، األيام، رام هللا

 
 أسرى "جلبوع" المصابون بة"كورونا" يواجهون أوضاًعا صعبة .24

نواجه األسرى في سج  "جلبوع" أوضاًعا صعبة ومقلقة، مع احتمالنة تصاعد زنادة يسبة اإلصابات 
وأكد يادي األسنر أ  إدارة السج  تماطل في أخذ العنيات م  الغرف بفنروس كورويا بن  صفوفهم. 

التي تبن  وجود مخالطن  فنها. وبن  يادي األسنر في بنايه له، أ  عملنة المماطلة هذه، هي 
استهتار متعمد وواضح بمصنر األسرى م  قبل إدارة السج ، التي تكتفي بإعطاء حبة لنمو  واحدة 

لشراء الكمامات، ومواد التيظنف على حسابهم الخاص. وأشار إلى أ   لكل غرفة، ونضطر األسرى
( في سج  "جلبوع"، وهو القسم الذي حّولته إدارة سج  "جلبوع" إلى قسم خاص لما تسمنه 3قسم )

 "بالحجر الصحي".
 8/11/2020، فلسطين أون الين
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 طفل فلسطيني سنوياً  700الى  500االحتالل يحاكم ما بين  .25
قال مدنر بريامج المساءلة في الحركة العالمنة للدفاع ع  االطفال عاند ابو قطنش "ا   :رام هللا

طفل سيونًا، ميهم م  نقبعو  في ظروف  700الى  500محاكم االحتالل العسكرنة تحاكم ما بن  
 تأخذهاالتي  لإلفاداتواضاف قطنش في تصرنح صحفي ايه ووفقًا  اعتقالنه قاسنة وزيازن  ميفردة".

كد تعرضهم للتعذنب الجسدي ؤ سسة م  االطفال المعتقلن  لدى سلطات االحتالل، فا  جمنعها تؤ مال
نل" قتلت سبعة اطفال خالل العام الجاري، ئواشار قطنش الى ا  "اسرا واليفسي خالل التحقنق معهم.

 .2000طفاًل ميذ عام  2,115و

 8/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بناء بؤرة استيطانية شرق رام هللامستوطنون يشرعون ب .26
"األنام": شرعت مجموعات استنطاينة، أمس، ببياء بؤرة استنطاينة جدندة على أراضي  -رام هللا 

وأفاد شهود عنا  بأ  المستوطين  شرعوا  ميطقة رأس التن ، الواقعة إلى الشرق م  مدنية رام هللا.
و"رأس التن " هو تجمع  البؤرة االستنطاينة.بأعمال تجرنف ووضع بعض الخنام، تمهندًا إلقامة 

 سكايي رعوي، توجد به مدرسة ابتدائنة تواجه خطر الهدم م  قبل سلطات االحتالل.
 9/11/2020، األيام، رام هللا

 
 إقفال مدارس األونروا في لبنان .27

ق كل أعليت اللجا  األهلنة في مخنمات الالجئن  الفلسطنينن  في لبيا  ع  إغال :بترا –بنروت 
وقالت في بنا  السبت إ  االقفال جاء يتنجة مماطلة إدارة  مدارس وكالة األويروا، صباح االنثين .

االويروا وتجاهلها للحاجات الملحة للطالب م  معلمن  وكتب في الكنثنر م  المدارس. وأكدت 
 لسطنينن .اللجا  أ  االغالق مستمر لحن  حل هذه المشاكل العالقة وتأمن  احتناجات الطالب الف
 8/11/2020، الدستور، عّمان

 
 "بحرية االحتالل" تستهدف صيادي غزة بالقذائف الصوتية .28

أطلقت القوات البحرنة اإلسرائنلنة، صباح النوم األحد، قذائف صوتنة تجاه الصنادن  : غزة
الفلسطنينن  في بحر قطاع غزة، كما استهدفت صنادي الطنور وسط القطاع، دو  أ  نبلغ ع  

 وقالت لجا  الصنادن  في غزة: "إ  قوات البحرنة اإلسرائنلنة أطلقت إصابات في األرواح. وقوع
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 صباح النوم قذائف صوتنة، قرب مراكب الصنادن  بميطقة الواحة شمال غزة". 
 8/11/2020، قدس برس

 
 باألراضي الفلسطينية منزالً  70مصر تدين هدم القوات االسرائيلية  .29

ميزاًل ومبيًى  70ايت مصر النوم السبت قنام القوات اإلسرائنلنة بهدم أكنثر م  أد :)د ب أ( - القاهرة
في قرنة "حمصة البقنعة" في محافظة طوباس بميطقة األغوار، مما تسبب في تشرند عشرات 

وقال المتحدث باسم الخارجنة المصرنة أحمد حافظ، في بنا  صحفي النوم،  األشخاص واألطفال.
 د ايتهاًكا واضًحا للشرعنة الدولنة ومقررات القايو  الدولي اإليسايي".إ  "هذا اإلجراء ُنع

 7/11/2020، القدس، القدس
 

 طائرة إماراتية تنقل أول فوج سياحي إسرائيلي إلى دبي .30
 هبطت أول رحلة جونة تقل سائحن  إسرائنلنن  إلى اإلمارات العربنة المتحدة األحد بمدنية دبي.

عة لشركة "فالي دبي" في مطار دبي الدولي وعلى متيها الوفد السناحي التاب الطائرةوهبطت رحلة 
وحلقت الرحلة عبر أجواء المملكة العربنة  ساعات تقرنبا. 3اإلسرائنلي عقب رحلة استغرقت 

وتخطط "فالي دبي" لبدء رحالتها إلى  السعودنة نثم فوق مناه الخلنج العربي للوصول إلى اإلمارات.
م  يوفمبر/تشرن  النثايي الجاري. ووصفت شركة الطنرا  رحلة األحد بأيها  تل أبنب في وقت الحق

 "رحلة تجارنة مستأجرة" للسائحن  القادمن ، دو  ذكر مزند م  التفاصنل.
 8/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل".. إطالق تجمع شعبي لمقاومة التطبيع مع سودانياً  وتكتالً  حزباً  28بمشاركة  .31

اب سناسنة وميظمات أهلنة وتكتالت إعالمنة وشبابنة وعلماء، السبت، تدشن  ائتالف أعليت أحز 
وقال دفع هللا تاج السر ممنثل االئتالف "ال  "القوى الشعبنة السوداينة لمقاومة التطبنع مع إسرائنل".

تمر ودعا، خالل مؤ  مصالح ليا في التطبنع مع الكنا  الصهنويي المحتل الذي جاء لسرقة موارديا".
صحفي بالعاصمة الخرطوم، كل القوى السناسنة والتكتالت في البالد، إلى التوقنع على مننثاق رفض 

سرائنل. التطبنع.  كما أعل  ع  إطالق حملة شعبنة لجمع ملنو  توقنع رفضا للتطبنع بن  السودا  وا 
حزبا وتكتال وميظمة وقعت على مننثاق "القوى الشعبنة لمقاومة  28وأفاد مراسل األياضول بأ  

التطبنع مع إسرائنل" م  أبرزها حزب المؤتمر الشعبي، حركة اإلصالح اآل ، حزب ميبر السالم 
كما تضميت قائمة الموقعن  على المننثاق:  العادل، تجمع الشباب المستقلن ، هنئة علماء السودا .
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ضد   أكادنمنو واألئمة والدعاة، جماعة "اإلخوا  المسلمو "، تجمع " االتحاد السودايي للعلماء
 التطبنع"، رابطة "إعالمنو  ضد التطبنع".

 7/11/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 
 

 الريسوني يطالب المسلمين بتجنيد كافة قدراتهم لخدمة القضية الفلسطينية .32
أحمد الرنسويي، جمنع المسلمن  بتجيند  طالب رئنس االتحاد العالمي لعلماء المسلمن ،إسطيبول: 

جاء ذلك في كلمة له خالل "مؤتمر رواد بنت  قواهم وعلمهم وقدراتهم لخدمة القضنة الفلسطنينة.
المقدس اإللكترويي األول"، الذي ايطلق السبت ونختتم األحد، تحت شعار "القدس أماية.. التطبنع 

مل لهذه القضنة، والعمل ألجل فلسطن  والقدس كما وقال الرنسويي، إ  على المسلمن  "الع خناية".
يعمل لحناتيا النومنة، حنيها ستأخذ القضنة مكايتها ونسترد الفلسطنينو  حقوقهم وما ضاع م  

وشدد الرنسويي على أ  "القضنة الفلسطنينة هي معركة كافة المسلمن  ضد الصهنوينة  ممتلكاتهم".
 العالمنة والدول التي تقف وراءها".

 8/11/2020، س برسقد

 
 في ختام أعماله .."مؤتمر الرواد" يرفض التطبيع ويطلق مشاريع عديدة .33

اختتم مْؤتمر ُرّواد وَراِئدات بْنت المْقدس اإللكتُروِيّي، أعماله بإعال  رفض التطبنع : إسطيبول
طالق مشارنع عدندة والتأكند على مركزّنة القْدس والمْسجد األقصى الُمبارك، في الصّ  راع الّدائر في وا 

وأّكد الُمْؤتمرو  في البنا  الختامي رفض "الّتطبنع" رفضًا قاطعًا؛ بكّل أشكاله وصوره  الميطقة.
وشددوا على مركزّنة القْدس والمْسجد األقصى الُمبارك، في الّصراع الّدائر في الميطقة،  وألوايه.

 واجهة؛ معرفّنًا وسناسّنًا ومالّنًا.والعمل على بذل المزند م  الُجْهد لرْفع ُمستوى الّدعم والم
ودعا البنا  إلى الحفاظ على غّزة رمزًا ساِمقًا لعّزة األّمة وكرامِتها، فَدعم ُمقاومتها في ُمواجهة العدّو 
ت علنه الميّظمات الّدولّنة والحقوقّنة  الصهنويّي وفّك الحصار المضروب علنها، حقٌّ مشروٌع َيصَّ

 وطالب المؤتمرو  بإبراز معاياة األسرى البواسل في سجو  االحتالل. ا.والموانثنق الُميبنثقة عيهَ 
وأشاروا إلى أ  العدّو الّصهنويّي نشهُد تراجعًا مشهودًا وتفّككًا داخلنًا ملحوظًا، وهو ما نقتضي م  

 ه.األّمة وضع رْؤنة استراتنجّنة ُمتكاملة، وخّطًة محكمًة، ووحدًة جامعًة لمواجهته والّتصّدي لجرائم
وأكدوا الّتمسك بـ)الّضّفة الغربّنة( كجزٍء أصنل م  األرض الُمباركة، ال نجوز التّيازل عيها، وال 
التّفرنط فنها، وال تسقط بالتّقادم، وكّل مشارنع الّتسونة وحلوُل الّتصفنة مرفوضٌة جملًة وتْفصناًل، ال 

 قنمة لها في منزا  الّشرع والقايو .
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ة اإلسالمّنة في )ُمعادلة الّتحرنر( مهّم وأصنل، وتبّيي وتعزنز مشروع وطالبوا بتعزنز دور األمّ 
 )الّيحل اإللكترويي( لمقاومة الّتطبنع ومالحقة الُمطّبعن .

وخلصوا إلى أ  ايتخاب قنادة جدندة للبنت األبنض ل  ُنحدث فارقًا كبنرًا على المستوى االستراتنجّي 
)دنمقراطّي( وال )جمهورّي(، وأّ  االيحناز للكنا  الصهنويّي تجاه القضّنة الفلسطنيّنة، فال فرق بن  

كما تبيوا  هو سناسة نثابتة للوالنات المّتحّدة األمرنكّنة ال تتأنّثر باألشخاص وال باألحزاب الحاكمة.
 إْطالق مبادرة لجمع ملنو  توقنع على مننثاق األّمة وأحرار العالم لرفض الّتطبنع بكل أشكاله.

 8/11/2020، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
 

 الجامعة العربية تدين سياسة تصعيد االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .34
أدايت جامعة الدول العربنة سناسة تصعند االحتالل اإلسرائنلي في هدم ميازل  :قيا –القاهرة 

االحتالل خالل العام الجاري، في إطار عدوا   %200الفلسطنينن  والتي ارتفعت إلى أكنثر م  
ودعت الجامعة العربنة، المجتمع  المتواصل على الشعب الفلسطنيي تحت سمع وبصر العالم.

الدولي لتحمل مسؤولناته والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة االحتالل 
 إلعمال قواعد القايو  الدولي وتوفنر الحمانة الالزمة للشعب الفلسطنيي.

 7/11/2020، وحةالشرق، الد
 

 بعد إعالن فوز بايدن.. ترامب يغرد: االنتخابات مسروقةانتخابات الرئاسة األمريكية:  .35
الميتخب بتحقنق  األمرنكي ، تعهد الرئنسوزر جو باند بعد ساعات عدة م  إعال  وسائل اإلعالم ف

ألمنركا في  الوحدة األمنركنة في الداخل ورؤنة الشعب م  ميظور وطيي بحت، وعودة االحترام
 جمنع أيحاء العالم.

وبدأ أول خطاب له بالتأكند على أ  الشعب األمنركي "قال كلمته وميحيا يصرا مؤزرا.. يصرا غنر 
 ملنو  صوت". 74مسبوق.. 

على  -وفق اليتائج األولنة-ووفق اإلعال ، فقد ضم  باند  فوزه بااليتخابات الرئاسنة بحصوله 
 لمصلحة ترامب. 214، مقابل 270ي متجاوزا العدد المطلوب وهو صوتا في المجمع االيتخاب 290
أيه سنحكم البالد بصفته رئنسا أمنركنا، وأيه سنعمل لمصلحة الجمهورنن  والدنمقراطنن  باند  وأكد 

 في الوقت ذاته، و"لتيته الشنطية األمنركنة هيا".
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همكم.. أيا خسرت مرات، وبخصوص خصمه الجمهوري، قال باند  "أتفهم خنبة مؤندي ترامب، أتف
ولك  علنيا التوقف ع  شنطية الخصوم وجعلهم أعداء، هذا وقت تضمند الجروح والحملة ايتهت، 

 والشعب دعايا للسنر م  أجل الكرامة واإليصاف".
وتعهد الرئنس األمنركي الميتخب بخوض معركة م  أجل القضاء على "فنروس كورويا، وتحقنق 

يق  اذ الكوكب م  تغنرات المياخ، وميح الجمنع فرص العدالة".العدالة االجتماعنة، وا 
أما كاماال هارنس يائبة الرئنس الميتخب فقد وصفت لحظة الفوز بأيها ترجمة للكفاح م  أجل حمانة 

 الدنمقراطنة، وشددت على أ  الشعب نملك السلطة لضما  مستقبل أفضل.
وم جدند ألمنركا. وخاطبت الحاضرن  وقالت إ  روح أمنركا كايت على المحك، والشعب جاء بن

 "أتنتم بأياس نشاركو  في العملنة الدنمقراطنة".
وم  ضم  تعهدات باند  كتب السنياتور الدنمقراطي رو خايا تغرندة على تونتر، قال فنها إيهم 

 سنوقفو  تمونل الحرب السعودنة في النم .
ة مع "سي إ  إ " إ  "هذه لحظة أمل بعدما م  جهتها قالت اليائبة الدنمقراطنة إلها  عمر في مقابل

 وصلت كاماال هارنس إلى ميصب يائبة الرئنس وكل شيء أضحى ممكيا".
وأضافت عمر "أحسسيا باإلهاية حنيما كا  ترامب نحكم هذا البلد واآل  لدنيا أياس سنحكمو  

 باحترام وأدب".
امب إ  هذه االيتخابات التي فاز فنها قال الرئنس األمنركي الميتهنة والنته دويالد تر في المقابل، 

مسروقة، في حن  تعهد  -وفق ما جاء في كبرنات وسائل اإلعالم-غرنمه الدنمقراطي جو باند  
"يؤم  بأ   -في تغرندة على تونتر-وأضاف ترامب  الرئنس الميتخب بتحقنق الوحدة األمنركنة.

 هؤالء األشخاص لصوص، وأ  مسؤولي المد  الكبرى فاسدو ".
وقال على تونتر: نجب أ  يدقق هذه األصوات، بدأيا مرحلة العد والتسجنل، نجب اليظر في هذه 

 المزاعم، رأنيا عددا م  الشهادات المونثقة بشأ  وجود تزونر في التصونت".
ملنو  صوت شرعي، وهو الرقم  71وفي وقت سابق أنضا، قال ترامب عبر تونتر "حصلت على 

ة على اإلطالق". وأضاف أ  "مالنن  بطاقات االقتراع أرسلت إلى األكبر ألي رئنس في السلط
 أشخاص لم نطلبوا إرسالها إلنهم ألبته".

ورفض ترامب إعال  وسائل اإلعالم وباند  يفسه الفوز في االيتخابات، وأكد أيه سنرفع قضانا ضد 
خابات لم تيته بعد، وعقب اإلعال ، قال ترامب إ  االيت عملنة فرز األصوات التي شكك في يزاهتها.

يه لم نتم التصدنق على أ  جو بادن  هو الفائز.  وا 
االنثين  في رفع قضنة لضما  ما وصفه ]النوم[ وأعل  ترمب أ  حملته ستبدأ اعتبارا م  نوم غد 

 بالتمسك الكامل بقواين  االيتخابات ومقاعد الفائز الشرعي.
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كبنر -ن  أ  جارند كوشير ( ع  مصدر  CNNفي غضو  ذلك، يقلت شبكة "سي إ  إ " )
 تواصل مع الرئنس ترامب بشأ  اإلقرار بيتنجة االيتخابات. -المستشارن  في البنت األبنض

ويقلت رونترز ع  حلفاء ترامب أيه ال نعتزم اإلقرار بالهزنمة قرنبا، وقال أحدهم إ  الرئنس لنس 
قتراع الباطلة خالل إعادة فرز مستعدا لإلقرار بالهزنمة مع أيه ال نوجد ما نكفي م  بطاقات اال
 لألصوات لتغننر اليتنجة، وأضاف "م  المؤكد حسابنا أيه سنخسر".

سيوات  4( أ  "مستشاري ترامب المرهقن  بعد The New York Timesويقلت "ينونورك تانمز" )
 م  االضطرابات نقولو  إيهم نرندو  اآل  ميح الرئنس مساحة الستنعاب الخسارة".

اند ، فإ  عددا م  الجمهورنن  في الكويغرس تواصلوا مع باند  بعد فوزه ولكيه لم ووفق حملة ب
 نتلق أي اتصال م  البنت األبنض.

 7/11/2020الجزيرة.نت، 
 

 بلجيكا تطالب االحتالل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينية .36
ي بدفع تعونضات ع  ، سلطات االحتالل اإلسرائنل]السبت[ طالبت بلجنكا النوم قيا: -بروكسل 

عملنات هدم مبا  فلسطنينة تم بياؤها بدعم بلجنكي، كجزء م  المساعدات اإليساينة التي نتم تيفنذها 
 في أراضي الضفة الغربنة.

وأعربت وزارة الخارجنة البلجنكنة، في بنا  صحفي، ع  قلقها إزاء الزنادة المقلقة في عدد عملنات 
االحتالل على المبايي والمشارنع اإليساينة في الميطقة المصيفة الهدم واالستنالء م  قبل سلطات 

 )ج( في الضفة الغربنة.
مسكيا وميشأة وبركسا، في قرنة خربة  76وأوضحت الوزارة أ  "بلجنكا تشعر بالفزع م  تدمنر يحو 

ا حمصة الفوقا في األغوار، ولهذا تأنثنر كبنر على السكا  المحلنن ، وعلى المساعدة التي نقدمه
 الشركاء في المجال اإليسايي".

كما أدايت عملنة هدم أربعة ميازل في األراضي الفلسطنينة المحتلة في قرنة /الركنز/ جيوب 
/الخلنل/ الشهر الماضي، م  قبل سلطات االحتالل، حنث تم بياء هذه البينة التحتنة األساسنة 

اتحاد حمانة الضفة الغربنة، وطالبت  بأموال بلجنكنة، كجزء م  المساعدات اإليساينة التي نيفذها
ودعت بلجنكا سلطات االحتالل إلى عدم تيفنذ  م  الكنا  اإلسرائنلي تعونضات ع  عملنات الهدم.

مدرسة في الضفة الغربنة  52أوامر الهدم لمدارس /رأس التن  وجيبا وخربة الفخنت/، وكذلك حمانة 
 معرضة لخطر الهدم.

 7/11/2020الشرق، الدوحة، 
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 النحدار األمريكيا .37
 محس  محمد صالحأ.د. 

الورقة العلمنة التي يشرها الدكتور ولند عبد الحي عبر مركز الزنتوية حول الدراسات والتوقعات بشأ  
تراجع المكاية الدولنة للوالنات المتحدة، تستحق االهتمام والتقدنر. إذ لفتت اليظر إلى أ  الدراسات 

هًا أمرنكنًا عامًا يحو التراجع، وصعود قوى ميافسة على رأسها والمؤشرات المستقبلنة تظهر اتجا
 الصن .

لنس نثمة اختالف بن  الباحنثن  على أ  الوالنات المتحدة ما زالت تتصدر اليظام الدولي، وأيها 
األكبر في امتالك عياصر القوة الياعمة والخشية. إذ إ  لدنها أكبر اقتصاد عالمي، ولدنها أكبر قوة 

العالم، ومنزاينتها العسكرنة تساوي تقرنبًا مجموع أكبر عشر منزاينات عسكرنة م  الدول عسكرنة في 
في المئة م   62التي تلنها في الترتنب، وعملتها الدوالر هي العملة العالمنة التي تستحوذ على يحو 

ي العالم المبالغ واالحتناطات في البيوك المركزنة في العالم، ويحو يصف قائمة أفضل مئة جامعة ف
هي جامعات أمرنكنة. كما أ  أكبر الشركات العالمنة هي شركات أمرنكنة، مع التيبه إلى هنمية 
األمرنكا  على شركات البرمجة االلكتروينة والتواصل االجتماعي )مانكروسوفت، أبل، جوجل، 

 فنسبوك، ايستغرام، تونتر، واتساب...(.
يما في قدرة القوى الدولنة غنر أ  أزمة األمرنكا  ال تكم  في تزاند مظ اهر التراجع لدنهم، وا 

الصاعدة، وخصوصًا الصن ، على تقلنص الفجوة مع األمرنكا ، والتقدم بخطى نثابتة يحو "يقطة 
حرجة" مستقبلنة نمك  أ  نتجاوزوا فنها الميافس األمرنكي. وهذا التجاوز قد نأخذ شكاًل اقتصادنًا، 

 بعه الحقًا الشكل العسكري.وشكاًل علمنًا وتكيولوجنًا، قد نت
 العنصر الترامبي:

ومع أجواء االيتخابات األمرنكنة، نمك  القول إ  دويالد ترامب )أو العيصر الترامبي( كا  أحد 
أسباب "قصف عمر" أو تقلنص العمر االفتراضي للتفوق األمرنكي. فكما ذكر األستاذ أسامة أبو 

ع في قنادته كافة مساوئ اإلدارات األمرنكنة السابقة، ارشند، فإ  ترامب بفوضونته وشعبونته قد جم
وقام بحالة غنر مسبوقة م  التقونض الداخلي األمرنكي، وضرب "القنم" األمرنكنة، وتطاول على 

 الدستور وأضعف المؤسسات، ولعب على الحساسنات الدنينة والعرقنة واألندنولوجنة.
نونورك تانمز، فإ  سيوات ترامب كايت األكنثر وبحسب توماس فرندما  في مقال يشره مؤخرًا في ي

إنثارة لاليقسام واألكنثر خداعًا في التارنخ األمرنكي، وأيه كسر القواعد ودّمر األعراف، ولم نحاول ولو 
لنوم واحد أ  نكو  رئنسًا لكل الشعب األمرنكي، وأ  مرحلة ترامب ضربت ركنزتي الدنمقراطنة 

 األمرنكنة؛ وهما الحقنقة والنثقة.
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ولذلك، فإ  باحنثي المستقبلنات ربما خفضوا المدى الزميي للتفوق األمرنكي بعد صعود ترامب. 
)حسبما نيقل ولند عبد الحي(  2004فالخبنر العالمي جوها  جالتيج الذي سبق أ  درس في سية 

 ، غنر أيه2025مؤشرًا، توقع أ  نكو  التراجع واضحًا سية  14تراجع الوالنات المتحدة م  خالل 
 بعد تولي ترامب للرئاسة!! 2020عاد وقدم التارنخ إلى سية 

 الضعف المجتمعي الداخلي:
ونثمة عيصر نثا  ارتبط طردنًا بظهور "الترامبنة" وتأجج في أجوائها، وهو الضعف الداخلي، وتفكك 

لك مع اليسنج االجتماعي لـ"األمة األمرنكنة"، وتيامي الفوارق االجتماعنة واالقتصادنة. وقد ترافق ذ
 تصاعد اليزعات النمنينة.

وبحسب أبو ارشند، فإ  الوالنات المتحدة تسنر يحو "االيتحار الذاتي"، حنث أخذ خطاب الكراهنة 
والخوف نحل مكا  قنم التسامح واالستنعاب، التي طالما تباهى بها األمرنكا ، وخصوصًا يجاح 

هر" ) د م  melting potالوالنات المتحدة في أ  تكو  "ِقْدر الصَّ ( الذي نتفاعل بداخله الجمنع، فُتجدِّ
بداعها، وتستوعب أفضل العقول والكفاءات والقدرات في العالم.  خالله شبابها وا 

السلوك العيصري "األبنض" الذي أججه قدوم ترامب، والذي ركز على الحفاظ على هونة أمرنكا 
رنكا  ذوي األصول اإلسباينة واآلسنونة "البنضاء"، وعلى يزعة الخوف والعداء تجاه تزاند أعداد األم

والسود؛ أسس لمزند م  اليزاع والتفكك، بعد أ  كا  نستفند م  حالة التيوع في تحقنق مزند م  
في المئة بحلول سية  49اإلبداع والتفوق. هذه المخاوف تتحدث ع  ايخفاض يسبة البنض إلى 

يتخابات األمرنكنة، حنث كا  هياك مقابل ذوي األصول األخرى. وقد ايعكس ذلك على اال 2040
 فرز واضح بن  مؤندي ترامب ومؤندي باند  على أسس عرقنة ودنينة.

 تراجع الهيمنة العالمية:
الجايب النثالث في االيحدار األمرنكي مرتبط بتراجع القدرة على الهنمية العالمنة. فإذا كايت الوالنات 

، فإ  2010-1990حادنة القطبنة"، خصوصًا في الفترة المتحدة قد ايفردت بالهنمية أو ما ُنعرف بـ"أ
مظاهر تفردها تراجعت في السيوات األخنرة، وتراجعت قدرتها على لعب دور "شرطي العالم" أو 
الضابط المهنم  الذي نرعى اليظام الدولي، ونفرض إرادته واعتباراته ومعاننره ومصالحه على باقي 

 القوى الدولنة.
برت )التي أشار إلنها عبد الحي( فنثمة تراجع أمرنكي في القدرة على إيجاز فحسب دراسة جولنا شو 

( التي اتسمت بالتردد وعدم الرغبة 2016-2008المهام. وهو تراجع تزاند في فترة حكم أوباما )
بالتدخل الخارجي والسلوك كـ"بطة عرجاء"، مما شجع قوى دولنة أخرى على محاولة مأل الفراغ كما 

شرق أوروبا وفي الشرق األوسط. وحتى "عيترنات" ترامب لم تيفع في "عالج الخلل" فعل الروس في 
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إاّل مع دول الخلنج التي قبلت أ  "ُتْحَلَب" باستخدام "فزاعة" الخوف على مستقبلها م  إنرا  وم  
 تنارات "اإلسالم السناسي"؛ في الوقت الذي كا  فنه واضحًا أ  الرغبة األمرنكنة بالتدخل العسكري
تمنل إلى التراجع، وأ  تلك القوى التي أظهرت "العن  الحمراء" لألمرنكا  لم نقم األمرنكا  بتيفنذ 

 تهدنداتهم "الخشية" تجاهها، كما في إنرا  وكورنا الشمالنة وروسنا.
وقد زاد م  تدهور الدور األمرنكي في البنئة الدولنة الفشل األمرنكي في العراق وأفغايستا ، واألنثما  

باهظة واالستيزاف الكبنر في ما ُنسمى "الحرب على اإلرهاب". وقد أضاف إلنها ترامب "ف  خسارة ال
الحلفاء واألصدقاء" م  خالل سناساته الرعياء والمتعجرفة في التعامل مع حلفائه األوروبنن ، أو 

 شركائه الدولنن  الروس والصنينن  وغنرهم.
 تراجع التفوق االقتصادي:

، نبرز تراجع التفوق االقتصادي األمرنكي عيصرًا مهمًا م  عياصر تقلُّص الفجوة، م  ياحنة رابعة
فالسيوات الماضنة شهدت صعود اقتصادات كبرى، كما شهدت تدهور مكاية الدوالر األمرنكي. وقد 
شهدت السيوات العشر الماضنة زنادة الدَّن  األمرنكي الفندرالي العام بمعدل ترنلنو  دوالر سيونًا. 

بدل أ  نيجح ترامب في خفض الدنو  )حنث تعهد بإيهائها في نثمايي سيوات(، فإ  سيوات حكمه و 
 100عامًا( نتجاوز الدَّن  الفندرالي  74)يحو  1946شهدت تزاندًا غنر مسبوق فنها. وألول مرة ميذ 

ترنلنو   25في المئة م  الياتج المحلي اإلجمالي األمرنكي. ووصلت تقدنرات الدَّن  العام إلى يحو 
 دوالر.

وبالتأكند، فقد كا  لجائحة كورويا وقٌع قاٍس على االقتصاد األمرنكي، إذ اضطرت الحكومة القتراض 
نثالنثة ترنلنويات دوالر لتغطنة تكالنف التعامل مع الجائحة وآنثارها، ووصل عجز المنزاينة إلى 

 16عاطلن  ع  العمل إلى أكنثر م  مستونات غنر مسبوقة ميذ الحرب العالمنة النثاينة. وارتفع عدد ال
 ملنويًا. 24ألف إلى  800ملنويًا، بنيما ارتفع عدد م  كايوا نعملو  عماًل جزئنًا م  يحو 

التراجع االقتصادي والمالي ايعكس على القدرة على االستنثمار في الصياعة والبيى التحتنة والتعلنم 
 اليفوذ الخارجي. والبحث العلمي، والموازيات العسكرنة، واليفقات على

وربما استطاعت الوالنات المتحدة التعافي ولو جزئنًا بعد جائحة كورويا، وطباعة ترنلنويات م  
الدوالرات لسد احتناجاتها، واستخدام هنميتها اليتزاع مصادر دخل خارجنة. ولك  الُبينة االقتصادنة 

ة، سُنسّرع م  مظاهر تراجع المكاية األمرنكنة والرأسمالنة، وأزماتها المتوالنة، وصعود قوى ميافس
 الدولنة األمرنكنة.
 الصعود الصيني:
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الصعود الصنيي نمنثل بحد ذاته، م  ياحنة خامسة، في ضوء الدراسات المقارية، عيصر قلق 
أمرنكي كبنر، ومؤشرًا قونًا على تقدُّم العبن  كبار في طرنقهم إلى كسر اليظام "أحادي القطبنة". 

، 2019ياتج المحلي األمرنكي نفوق يظنره الصنيي بيحو سبع ترنلنويات في سية فبالرغم م  أ  ال
وبالرغم م  أ  دخل الفرد األمرنكي نساوي يحو خمسة أضعاف يظنره الصنيي؛ إال أ  الصن  تسنر 

 بخطى نثابتة يحو التساوي مع الياتج المحلي األمرنكي في السيوات العشر القادمة.
جي الصنيي نسنر بخطى متسارعة يحو ردم الفجوة مع األمرنكا ، وأعداد والتطور العلمي والتكيولو 

براءات االختراع الصنينة المسجلة أخذت مؤخرًا تتجاوز أعداد براءات االختراع األمرنكنة؛ وقنمة 
الصادرات الصنينة تفوق قنمة الصادرات األمرنكنة، وال تعايي الصن  م  أعباء الدنو  التي تعايي 

وحتى في الجايب العسكري الذي لم تك  تلتفت إلنه الصن  كنثنرًا في عقود سابقة، فإ   ميها أمرنكا.
م  يفقاتها العسكرنة السيونة؛ م  يحو  2020-2011الصن  ضاعفت في السيوات العشر الماضنة 

ملنار دوالر، لتُقلِّص بذلك الفجوة مع أمرنكا التي حافظت على  260ملنار دوالر إلى أكنثر م   116
 ملنارًا سيونًا. 750ات بحدود يفق

وتظهر الدراسة المقارية التي أعدها ولند عبد الحي لعشرن  م  مؤشرات القوة االقتصادنة والعسكرنة 
، أ  أمرنكا تتفوق في عشر مؤشرات 2019-2018والسناسنة بن  الصن  والوالنات المتحدة في الفترة 

  الوالنات المتحدة وا   كايت ما تزال تحتفظ بنيما تتفوق الصن  في المؤشرات العشر األخرى، وأ
 (، إال أ  االتجاه العام نسنر لصالح الصن  في َجْسر الهوة.16مقابل  19بيقاط تفوق أكنثر )

 النزعة "العسكرتارية":
ونثمة مالحظة ُتشنر إلنها دراسات التراجع األمرنكي، كما يبه عبد الحي، هي أ  اليزعة 

سلوكها الدولي، واإليفاق على قواعدها العسكرنة، تسببت بأنثما  باهظة "العسكرتارنة" األمرنكنة في 
واستيزاف كبنر، لو استخدمت منزايناته في تطورها االقتصادي وتفوقها العلمي لربما حافظت بشكل 
أفضل ولمدة أطول على تفوقها، وأ  الكنا  الصهنويي أسهم في تعمنق هذه اليزعة، وفي التَّسبب 

ويما ضرورة أمرنكنة خاصة؛ حنث كا  السبب األساس للتدخل األمرنكي هو رعانة بهكذا استيزاف، د
بقاء الهنمية الصهنوينة في الميطقة.  المصالح الصهنوينة في الميطقة العربنة واإلسالمنة، وا 

* * * 
ًا يحو تعدُّد وأخنرًا، فإ  هذه القراءة ال تعيي ايهنارًا قرنبًا للهنمية األمرنكنة، ولكيها تعيي اتجاهًا عالمن

 القطبنة، وأ  عياصر الضعف األمرنكي مرشحة للتصاعد، وأ  على أولئك المرعوبن  م  أمرنكا أو
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"المتلحفن " بغطائها أ  نصحوا، وأ  نعندوا حساباتهم، وأ  نعودوا ألمتهم وشعوبهم وهونتهم  
 ها.الحضارنة، لتستعند ميطقتيا حرنتها ويهضتها ووحدتها، وتحرر أرضها ومقدسات

 8/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 عائدون.. ولكن للبيت األبيض! .38
 أ.د. نوسف رزقة
عودة لملف المصالحة. فرحة لم تتم، هذا ملخص مخرجات لقاءات العاروري الرجوب. عباس ل  
نصدر مرسوم االيتخابات كما وعد الرجوب. عباس قال تصرنحات الرجوب تعبر ع  أماينه، وهي 

م  مقاعد المجلس الوطيي، أي بيسبة مساونة  %30عباس نقول حماس ترند ال تستيد لمعلومات. 
لفتح، وهذا ل  نكو . أي ال ايتخابات تشرنعنة، وال ايتخابات رئاسنة، وال مجلس وطيي، والعودة 

 للبدانة التي كايت قبل لقاءات الوجوب العاروري هي األمر المحقق المؤكد.
وما نترتب علنها م  ايتخابات تجدد الشرعنات، وتعند  عباس الذي قفز ع  مقتضنات المصالحة،

الروح والحنونة لليظام السناسي الفلسطنيي، لم نعد مشغوال بها، فقد جاءه ما نشغله، مما راه  علنه، 
وايتظره، فقد بات جو  باند  على عتبة الدخول المؤكد للبنت األبنض. عباس اآل  مشغول بخطاب 

عمال تساعد ترامب، وتساعده في اليزول ع  الشجرة. عباس العظنم التهيئة، ومشغول بالقنام بأ
سنعل  خالل أنام استئياف االتصاالت مع أمنركا، واستئياف التيسنق األميي معها، مع العلم أ  
المعلومات المؤكدة تقول إ  عباس لم نوقف التيسنق األميي مع أمنركا. عباس سنعطي باند  أنضا 

ة التيسنق األميي مع )إسرائنل(، واستعداده لتلقي أموال المقاصة، ورغبته ما نرنحه، حنث سنعل  عود
 في العودة للمفاوضات النثيائنة تحت رعانة باند .

نمكييا القول إ  لعبة المصالحة والمشاركة وااليتخابات واللقاءات مع حماس قد ايتهت وحققت أهداف 
اجة، فقد جاء لعباس ما نشغله، ونستغرق عباس التكتنكنة، واآل  علنها التراجع للخلف لحن  الح

أوقاته، هو اآل  نبحث كنف نكو  أول، أو قل م  أوائل م  نزورو  باند  في البنت األبنض. 
عباس مشغول بالبنت األبنض وساكيه، وهو نرى في هذا االيشغال ما نستحقه، أليه سنعند له أموال 

مع حماس ستكو  عبئا نثقنال علنه، وهو نعود  المساعدات األمنركنة، ونعنده للمفاوضات، والمصالحة
لباند ، وليتيناهو.  وعلى حماس أ  تيتظر، فهي الطرف المعطل، وعلى الشعب أ  نيتظر، أل  ما 

 في البنت األبنض خنر مما في بنت حماس وااليتخابات!
األبنض عباس قال لم  حوله ال أستطنع العودة لحماس والعودة للبنت األبنض معا. العودة للبنت 

مفندة مالنا وسناسنا، والعودة لحماس غنر مفندة، وتنثقل كاهله، وقد تسمم طرنق العودة لباند ! على 
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حماس وعلى الشعب أ  نيتظرا، وعلى يتيناهو أ  نستمع لما نقوله باند ، وأ  نعود للمفاوضات 
 على مشروع حل الدولتن .

قرنبة، وا   العودة لباند  م  طرفيا ربما تحصل  وفي الختام أقول إيه ال مصالحة قرنبة، وال ايتخابات
يه ل  نكو  نثمة  رجاع األموال لنست قرنبة، وا  في أنام قلنلة، ولك  عودة باند  لحل الدولتن ، وا 
تراجع ع  قرار يقل سفارة بالده إلى القدس. باند  سنكو  سعندا بعودة عباس إلنه دو  مصالحة مع 

 .حماس
 8/11/2020، فلسطين أون الين

 
 ما هو مصير نتنياهو بعد اختفاء ترامب؟ .39

 عبد المجند سونلم
 وحتى نكو  السؤال أكنثر تحدندًا: هل سنلقى يتيناهو يفس مصنر الرئنس الميتهنة والنته وكنف؟

م  حنث الميطق فإ  مراهية ترامب على يتيناهو قد فشلت مع سقوط األول، وم  حنث الميطق فإ  
شل بعد، ولهذا فإ  مصنر يتيناهو لنس هو االختفاء مباشرة بعد مراهية يتيناهو على ترامب لم تف

فشل ترامب وسقوطه الميتظر، بالرغم م  كل ما نقال، وما نمك  أ  نتوقع م  زوبعات سترافق الفترة 
 الفاصلة بن  الفشل واالختفاء، أو بن  اليتائج والمصادقة علنها.

آلنة، وال حتى بيفس الطرنقة، ولنس بيفس  المصنر الممانثل قادم ولك  لنس مباشرة، ولنس بصورة
 السرعة طبعًا.

سأشرح وأحاول توضنح األسباب، على أ  أشرح وُأحاول توضنح أ  مصنر يتيناهو ل  نختلف ع  
مصنر ترامب، بالرغم م  كل ما تقدم، وأ  الفرق في ظروف ومسببات االختفاء ال ول  نميع 

 االختفاء المحتوم.
مع الحزب الدنمقراطي تضعضعت في السيوات األربع األخنرة م  حكم  صحنح أ  عالقات يتيناهو

ترامب، وصحنح أ  هذه العالقات توترت في السية األخنرة م  حكم الرئنس األسبق باراك أوباما، 
وصحنح أ  تدخل يتيناهو الفظ والفج في االيتخابات األمنركنة قد تمخض عيه استناء كبنر في 

منركي، ولك  الصحنح، أنضًا، أ  العالقات التارنخنة الراسخة بن  صفوف الحزب الدنمقراطي األ
الحزب الدنمقراطي األمنركي وبن  إسرائنل كجزء عضوي م  عالقات الدولة األمنركنة بها ال نمك  

، وهي ل  تصل بأي حال م  األحوال إلى خصومة م  «االستناء»أ  تذهب إلى ما هو أبعد م  
 العالقة التارنخنة القونة والراسخة.شأيها التقلنل م  شأ  هذه 
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وحتى لو أ  الرئنس أوباما دعم باند  بكل طاقته وأ  الرجلن  معًا نعرفا  حق المعرفة كل أالعنب 
يتيناهو وايتهازنته المفضوحة، وحتى لو أ  الجياح النساري والتقدمي في الحزب الدنمقراطي قد بات 

طي، فإ  العالقة بن  إسرائنل والوالنات المتحدة هي أعلى أكنثر قوة وتأنثنرًا في صفوف الحزب الدنمقرا
 شايًا م  أي استناء أو حتى م  أي خصومة.

وهذا هو السبب األول الذي نجعل اختفاء ترامب ورحنله ع  البنت األبنض عاماًل مهمًا في رحنل 
 نل.يتيناهو الحقًا وبعد أ  تتوفر الشروط التي ال بد ميها وهو ما سيأتي علنه بعد قل

أما السبب النثايي الذي سنحّتم اختفاء يتيناهو في مرحلة الحقة ولنس مباشرة فهو عدم وجود بدنل 
 سناسي ع  ائتالف النمن  الحاكم في إسرائنل.

في الوالنات المتحدة كا  الحزب الدنمقراطي وما زال نقدم بريامجًا بدناًل ع  الحزب الجمهوري 
ات ذات األهمنة المباشرة في التأنثنر على حناة المالنن  م  وسناساته في مفاصل رئنسة م  السناس

األمنركنن ، في مجاالت حنونة منثل الضرائب، والصحة والعمل والعيصرنة والعدالة بن  األعراق 
والمكويات، وغنرها وغنرها، أما في إسرائنل فهذا البدنل لنس قائمًا بريامجنًا، ولنس قائمًا حتى على 

 اسي الممك  أو المتوقع.مستوى االئتالف السن
ولهذا فإيه م  دو  توفر هذا البدنل بريامجنًا وائتالفنًا سنظل يتيناهو قادرًا على المياورة بهذه الدرجة 

 أو تلك، وبهذا القدر أو ذاك.
أما السبب النثالث الذي ُنبقي يتيناهو في المشهد السناسي إلى حن ، فهو أ  الرئنس باند ، وهو 

ى اآل  منثقل بأحمال ترامب الداخلنة في ملفات لنس أقلها شأيًا حالة االيقسام الرئنس الميتخب حت
الحادة في المجتمع األمنركي، والمخاوف الحقنقنة م  تحول حالة االيقسام هذه إلى تهدندات وجودنة 

 على وحدة وتماسك المجتمع والدولة في الوالنات المتحدة.
ببعض القرارات اإلدارنة السرنعة بعودة الوالنات المتحدة ولهذا فإ  السناسة الخارجنة ل  تحظى إال 

إلى اتفاقنات المياخ، والعودة إلى ميظمة الصحة العالمنة، وترمنمات سرنعة للعالقة مع أوروبا 
الغربنة وحلف شمال األطلسي، وا عادة تطبنع العالقات مع كل م  روسنا والصن ، وهي كلها 

الوالنات المتحدة استراتنجناتها حنال هذه الملفات، والشرق ستحتاج إلى وقت وجهد خاص لكي ترسي 
 األوسط ال نمنثل األولونة م  بنيها.
 م  الوقت للمياورة قبل أ  تضنق علنه هذه الهوامش.« نكفي»بهذا المعيى فإ  لدى يتيناهو ما 

صورة أكنثر ولك  يتيناهو سنسقط كما سقط ترامب، وسنرحل وهو نجّر أذنال الخنبة والهزنمة، وربما ب
مأساونة م  خنبة وهزنمة ترامب، وذلك باليظر إلى ملفاته الخاصة بالفساد، حتى وا   تأخر األمر 

 قلناًل.
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العامل األول في مصنر يتيناهو هذا هو أ  ال أحد في هذا العالم نمك  أ  نتوافق معه حول 
الشعب الفلسطنيي م  بريامجه للضم أو إقامة إسرائنل الكبرى، أو التشارك معه في تصفنة حقوق 

كل جوايبها، وفرض الحل اإلسرائنلي على الشعب الفلسطنيي بدعم ومسايدة أمنركنة، وبإدارة الظهر 
 لكل ما تقوم علنه البشرنة م  أسس وقواين  وشرعنات في مجال العالقات الدولنة.
ي فرض برامجه لقد فقد يتيناهو وائتالفه الحاكم الظهنر والداعم والمسايد والمشارك المتحمس ف

، أو هو في طرنق أ  نفقد الخاصرة العربنة الرخوة التي راه  علنها، «موضوعناً »وسناساته، كما فقد 
 وبيى علنها أحالمه وأوهامه.

ل  نتغنر العرب لمجرد أ  ترامب قد رحل وجاء باند ، ولكيهم فقدوا هم، أنضًا، الظهنر والحامي بال 
تمامًا كما تنتم يتيناهو، ولم نعودوا ُمجبرن  على « تنتموا»، وهم شروط سوى التجرد التام م  الكرامة

 الخيوع التام وال على الصمت المطبق.
وفي إسرائنل يفسها اهتّز الوضع السناسي مع سقوط ترامب بأكنثر ما كا  مهتزًا، واألحزاب الدنينة 

يتيناهو بأي « جنبة»ستبدأ م  الغد البحث ع  مالذ سناسي جدند، وسنتوقف غايتس ع  البقاء في 
نثم ، أليه سنراه  على أ  اإلدارة األمنركنة الجدندة، ربما ل  تجد غنره م  تراه  علنه ـ لمرحلة 
ايتقالنة فقط ـ بهدف تغننر الواقع السناسي في إسرائنل، بما نجعل االيتقال م  مرحلة السالم مقابل 

 أمرًا ممكيًا.السالم )أي صفقة القر ( والعودة إلى السالم مقابل األرض 
 ال دور ليتيناهو في هذا االيتقال، أو ليقل ال نمك  أ  نكو  له الدور القنادي في هذا الشأ .

لقد تبن  اآل  أ  م  راهيوا على ترامب قد خسروا أكنثر م  يصف جوالت السباق، واليصف النثايي 
ن  التصرف، وعادوا م  هذه الجوالت ال نمك  أ  نيتهي بأكنثر م  التعادل إذا أحس  كل المراهي

 وايضبطوا في مسار جدند سنقطع مع المسار السابق بهدوء وتدرُّج، وم  دو  صخب أو ضجنج.
وقد تبن ، أنضًا، أ  القنادة الفلسطنينة قد تحلت بالكنثنر م  الحكمة والصبر وكذلك القنادة األردينة، 

ات أو ترهبهم التهدندات. لك  األمور وكل الذن  حفظوا كرامتهم، ولم ترتعد أرجلهم، ولم ُتغرهم المياور 
 ل  تقف عيد هذا الواقع المانثل في المشهد السناسي.

ستضعيا القنادة الدنمقراطنة الجدندة في البنت األبنض أمام تحدنات جدندة ل  يتمك  م  التهرب 
 ميها ال بنسر وال بسهولة.

جاء في خطة الرئنس كلنيتو ، إ  أقصى ما نمك  أ  تصل إلنه القنادة األمنركنة الجدندة هو ما 
وأ  أعلى ما نمك  أ  نقاتل معيا م  العرب هو هذا السقف ولنس أعلى ميه م  الياحنة الجوهرنة. 

 وباختصار فإ  القادم م  األنام ل  نكو  أسهل م  الذي مضى.
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د كا  ترامب أخرق وكا  يتيناهو مهووسًا، وكا  بعض العرب قد فقدوا رشدهم، وكا  للصبر والصمو 
 والحيكة ما نبررها وما نجعلها ممكية وذات معيى وتأنثنر.

أما اآل  فإ  األمر أصعب قبل أ  يعند ترتنب بنتيا، وقبل إعادة بياء مؤسساتيا، وقبل أ  يرمم 
 عالقاتيا العربنة، وقبل أ  تستقر العالقات الدولنة على وجهة راسخة أو صلبة.

يًا الوصول إلى حل سناسي قاعدته الشرعنة الدولنة وجوهره أما إذا توّحديا وبينيا ورمميا فسنصبح ممك
دولة مستقلة مقندة، ولنست تابعة أو تحت االحتالل والهنمية، واألفضل أال يعتبر ذلك شرًا صافنًا، 

 وأال يعتبر هذا الحل هو الحل اليهائي وهذا سنحتاج إلى المزند م  اليقاش.
 9/11/2020األيام، رام هللا، 
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