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هنية يعرض رؤية حماس المستقبلية للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني في ندوة لمركز   .1
 الزيتونة
، فيها عن بعد، استضافندوة ، 2021ني/ نوفمبر تشرين الثا 3مساء األربعاء مركز الزيتونة عقد 

رؤية حركة “ورقة بعنوان:  ألقىاألستاذ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث 
. وقد أدار الندوة األستاذ الدكتور محسن ”حماس المستقبلية للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني

ى كلمة هنية خالل المؤتمر، نخبة من المتخصصين محمد صالح مدير مركز الزيتونة، وعّقب عل
 بالشأن الفلسطيني واالستراتيجي.

استعرض هنية خالل الندوة الوضع الفلسطيني والعقبات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، 
متحدثًا عن أربع متغيرات كان لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على طبيعة الصراع واالحتالل 

روع المقاومة وهي: تعطيل االنتخابات الفلسطينية، ومعركة سيف القدس، واالنسحاب وتموضع مش
 دعا إلى االتفاق على برنامج سياسياألمريكي من أفغانستان، واتفاقيات التطبيع العربي اإلسرائيلي. و 

 للمرحلة الحالية. تشارك فيه كل الفصائل والنخب والشخصيات المستقلة
أنه خزان الثورة والحاضن  شعبنا يمتلك الكثير من عناصر القوة، مؤكداً إلى أن  النظر ولفت هنية
 للمقاومة.

القوة  مراكمةمن عناصر قوة شعبنا، والعالم رأى قدرة الشعب على  هي وشدد هنية على أن المقاومة
وأوضح أنه حين تملك المقاومة في غزة المحاصرة صواريخ قادرة على ضرب أي  واستراتيجية القوة.

إلى  النظر القوة على ردع االحتالل، الفتاً مدى قدرة هذه علينا أن ندرك في فلسطين التاريخية  بقعة
 .ويعاني من أزمات داخلية ما يمتلكه من قدرات إال أن بنيته هشةمرغم على الأن االحتالل 

اتفاقية أوسلو واالعتراف  هيوتطرق هنية إلى خمسة تحديات أدت إلى تراجع المشروع الوطني، 
باالحتالل والتعامل معه، وتراجع دور المؤسسة القيادية لشعبنا، وتراجع المقاومة كخيار استراتيجي 

القيادة الفلسطينية، واعتبار التسوية الخيار الوحيد، وتراجع الدور العربي والتطبيع  ية وتفكيرمن عقل
 مع االحتالل.
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بت األهداف والوسائل والدولة وأكد أن المشروع الوطني وقع في خلل كبير بعد أوسلو، واضطر 
تزال تعاني منه الساحة  ماوالحدود ووظيفة السلطة، وكل ذلك دخل في متاهات وخلل عانت و 

 الفلسطينية.
د نهج السلطة الفلسطينية في التعاون األمني مع االحتالل مهّ اتفاق أوسلو و  إلى أن النظر ولفت هنية

مكانية انضمامالل، الطريق أمام الدول العربية للتطبيع مع االحت عضو مراقب في كاالحتالل  وا 
 االتحاد األفريقي.

ونبه إلى أن المقاومة كخيار استراتيجي تراجعت في عقل القيادة الفلسطينية، واعتبار التسوية الخيار 
إلى  وأشار الوحيد وفقدانها أوراق القوة بعدم المزاوجة بين العمل السياسي والعمل المقاوم الميداني.

لى في دور المؤسسة القيادية للشعب الفلسطيني، و  الخلل تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية ا 
في التراجع العربي والتجرؤ على االعتراف باالحتالل  وهو ما أسهمواختزالها في السلطة الفلسطينية، 

غير أن هنية حّذر في الوقت نفسه من نشر اليأس لإلحباط في أوساط الشعب  والتطبيع معه.
 الفلسطيني واألمة.

خمسة عناصر،  ؛ من خالل تحقيقهنية رؤية الحركة المستقبلية للنهوض بالمشروع الوطني وطرح
عادة بناء القيادة  تتمثل في إعادة االعتبار للمشروع الوطني، واالتفاق على الثوابت واألهداف، وا 

كونات الفلسطينية في على أسس إدارية جديدة تضم كل الم منظمة التحريرب الفلسطينية متمثلة
عادة االعتبار ، واالتفاق على برنامج سياسي للمرحلة الحالية واستراتيجية نضاليةالداخل والخارج ، وا 

أن ذلك يتطلب إعادة صياغة  مبيناً لقضيتنا ومشروعنا الوطني في بعده العربي واإلسالمي والدولي؛ 
 وظيفة السلطة الفلسطينية.

نامج سياسي للمرحلة الحالية من خالل القواسم المشتركة واالتفاقات علينا االتفاق على بر "وقال: 
 ."الموقعة، ولدينا إرث سياسي نستطيع من خالله أن نتوافق على برنامج سياسي

وأكد أهمية االتفاق على استراتيجية نضالية كفاحية تزاوج بين العمل الدبلوماسي والمقاومة بما في 
مستعدون للدخول في مقاومة شعبية في الضفة الغربية  نهم مستعدونأ ذلك المقاومة الشعبية، مضيفاً 

 االحتالل. تتطور إلى انتفاضة ضدّ 
وأعلن عن جاهزية حماس للدخول في عملية حقيقية إلعادة بناء منظمة التحرير وبناء قيادة موحدة 

 إلى حين إنجاز المجلس الوطني الفلسطيني.
ألستاذ هاني المصري، مدير عام المركز الفلسطيني وقد عّقب على كلمة هنية خالل الندوة، ا
واألستاذ الدكتور وليد عبد الحي، خبير في  ،مسارات –ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية 

واألستاذ عاطف الجوالني، كاتب وباحث ورئيس تحرير موقع  دراسات المستقبلية واالستشرافية،ال
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ت وأسئلة السادة المشاركين؛ مهند مصطفى، ساري عرابي، ثم تلى ذلك مداخال السبيل اإللكتروني،
رائد نعيرات، وائل نجم، زياد ابحيص، أحمد صباهي، و وائل المبحوح. وقد ختم األستاذ هنية بردود 

 وتوضيحات على األسئلة والتعقيبات.
 4/11/2021مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 

 
 "إسرائيل"اإليطالي: حل الدولتين يتم تقويضه يوميًا من  يتباحث مع رئيس الوزراء عباس .2

نظيره اإليطالي ورئيس الوزراء على آخر  محمود عباس السلطة الفلسطينية وفا: أطلع رئيس -روما 
المستجدات على األرض والممارسات العدوانية والخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض ما 

التوتر وعدم االستقرار، وهو ما يمثل تحديًا للشرعية الدولية ولإلدارة  تبقى من حل الدولتين وتخلق
: "أننا لن نقبل باستمرار االحتالل عباسوأكد  األميركية التي طالبت إسرائيل بوقف هذه األعمال.

اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، ولن نقبل بالتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا 
لن نقبل باالعتداءات على األماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية، بما فيها كنيسة الفلسطيني، و 

القيامة والمسجد األقصى المبارك في القدس، وال بطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وبخاصة الشيخ 
نسانية فلسطينية باإلرهاب، كما ال يمكن أن  6جراح وسلوان، وال نقبل بتصنيف  منظمات حقوقية وا 

بل بالتوسع االستيطاني وبرامج الضم، حتى أنها شملت االستيالء على أراضي الكنائس، ما يضيق نق
وتابع: "كما تمت مطالبة المسؤولين  الخناق على أبناء شعبنا كافة من المسلمين والمسيحيين".

الخطر،  اإليطاليين بالتدخل الفوري إلنقاذ حياة أسرانا المضربين عن الطعام والذين دخلوا في حالة
 والمطالبة بإطالق سراح جميع األسرى".

 3/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "ج"دراسة: سياسات الحكومات الفلسطينية الثالث األخيرة فشلت في دعم صمود المناطق  .3

زيز سعيد أبو معال: أوصت دراسة فلسطينية بضرورة العمل على تع« القدس العربي»رام هللا ـ 
الصمود االقتصادي الفلسطيني في المناطق المجاورة للمستوطنات التي تحمل تصنيف )ج( من 
خالل المزاوجة بين ثالثة بدائل وهي: التدخل الحكومي المتكامل في هذه المناطق، ومالحقة 

رك ومحاسبة إسرائيل وقادتها على انتهاكاتها باستخدام أدوات القانون الدولي، وبناء إطار عمل مشت
  عابر للقطاعات الفلسطينية.
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وأنجزها الباحثون: دعد محمود، وعبد السالم البواب، « مسارات»ورأت الدراسة التي نشرها مركز 
وغزل الناطور، ووالء أبو عصب، باتباع البدائل الثالثة لكونها تعمل بشكل متواٍز، بحيث يكمل كل 

 منها اآلخر بما يحقق التأثير المطلوب.
 3/11/2021، ، لندنالقدس العربي

 
 على الوجود الفلسطيني تهديدهدم المنازل والمنشآت : "الخارجية الفلسطينية" .4

وصفت السلطة الفلسطينية، عمليات هدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة الغربية والقدس : رام هللا
خارجية، الجاء ذلك في بيان لوزارة  المحتلتين، تطهير عرقي وانقضاض على الوجود الفلسطيني.

تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أدانت فيه عمليات هدم االحتالل، التي طالت، اليوم األربعاء، منزال 
في "جبل المكبر" ومتجرين في بلدة "حزمة" بالقدس المحتلة، وهدم منزل في قرية "الجوايا" في يطا 

ئيلية والدولية تجمع على أن وقالت الخارجية: "إن غالبية التقارير الفلسطينية واالسرا جنوب الخليل.
واستدلت الخارجية،  االحتالل صّعد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي".

بتقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة للشؤون االنسانية "اوتشا" في األراضي المحتلة، والذي أظهر 
وأكدت  مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. في المائة، 21ارتفاع عمليات الهدم اإلسرائيلية بنسبة 

الخارجية الفلسطينية، أن تلك المعطيات تعني أن دولة االحتالل تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب 
 الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمًة ألغراضها االستعمارية التوسعية، بحسب البيان.

 3/11/2021، قدس برس
 

 يحمل بعدا سياسيا واقتصاديا لدعم صمود المواطنينمجدالني: التمكين في القدس  .5
قال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، إن الحكومة تعمل بشكل متواصل لدعم صمود : القدس

المواطن المقدسي وتعزيز صموده في وجه الهجمة الشرسة لالحتالل االسرائيلي المتمثلة باالستيطان 
ازل، ذلك من خالل دعم المواطنين واقامة المشاريع التنموية والتهجير القسري للسكان وهدم المن

لألسر المستفيدة من خدمات الوزارة لتمكينهم واخراجهم من دائرة االحتياج نحو االنتاج واالعتماد 
جاء ذلك خالل لقائه وممثلة محافظة القدس أماني  على الذات لدعم صمودهم وبقائهم على أرضهم.

مثلين عن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني واألهلي والقطاع عريقات، يوم األربعاء، م
وأضاف ان "الحكومة تعمل في مدينة القدس وفقا لخطة عنقود العاصمة التنموي، وان  الخاص.

الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع التنموية في المحافظة، وتستهدف بشكل كبير األسر التي 
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مشروع تنموي خالل العام الحالي، وهي  200قدمت بالتعاون مع الشركاء ترأسها النساء، حيث 
 ماضية لتنفيذ مزيد من المشاريع لتمكين األسر".

 3/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إلى روما يتفق مع مسؤولين في الفاتيكان على تفعيل مذكرة التفاهم لعباسالوفد المرافق  .6
اتفق الوفد الفلسطيني المرافق لرئيس فلسطين محمود عباس، على هامش زيارته الرسمية : الفاتيكان

إلى روما، مع مسؤولين في الفاتيكان على تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان لتعميق الحوار 
ى هذا واتفق الطرفان عل بين دولة فلسطين وحاضرة الفاتيكان، وعلى أساس نداء األخوة اإلنسانية.

عقد اجتماع للجنة المشتركة في دولة فلسطين في النصف األول من العام المقبل، لالتفاق على 
برنامج تفصيلي حول قضايا ومواضيع الحوار الديني والثقافي، وعلى أساس المفاهيم المشتركة 

 ومركزية القدس في الحوار.
 3/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 العمل الحكومي" تعفي السلع األساسية من الضرائب والرسوم الجمركية": غزة .7

أعلنت لجنة العمل الحكومية في غزة ) حكومة قطاع غزة(، يوم األربعاء، سلسلة قرارات : غزة
وأكدت لجنة العمل  حكومية لتعزيز المواطن ودعم السلع األساسية في مواجهة موجة الغالء العالمي.

لمنعقدة اليوم، قرارا بإعفاء السلع األساسية "كالدقيق األرز والعدس والفول الحكومي في جلستها ا
وبينت اللجنة في مؤتمر  وزيت الذرة" من الرسوم الجمركية كافة، والضرائب وأذونات االستيراد.

صحفي، أن السبب المباشر الرتفاع األسعار لما هي عليه اآلن، "الزيادة في رسوم النقل البحري، 
 عر النفط عالمًيا".وارتفاع س

 3/11/2021، قدس برس

 
 المحلية الفلسطينية لالنتخاباتتمديد ساعات الترشح  .8

مددت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية )حكومية(، اليوم الخميس، ساعات استقبال : ام هللار 
لة )وفق من منتصف الليلة المقب 12طلبات الترشح لالنتخابات المحلية، لتنتهي في تمام الساعة 

ما وصفته  برس" نسخة عنه، سبب التمديد إلى وعزت اللجنة في بيان تلقت "قدس التوقيت المحلي(.
وذكرت اللجنة، أن مكاتبها ستبقى مفتوحة في  بـ "اإلقبال الكبير على تسجيل القوائم االنتخابية".

ح المجال أمام جميع محافظات الضفة الستقبال طلبات الترشح حتى منتصف هذه الليلة، بما يتي
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وأهابت بالقوائم والمرشحين المسارعة في تقديم  جميع القوائم الراغبة بالترشح بتقديم طلباتها للجنة.
 طلباتهم، وعدم االنتظار حتى اللحظة األخيرة من فتح باب الترشح.

 4/11/2021، قدس برس
 

 الرّد العسكرياإلخالء القسري مقابل  ..المقاومة خْلف أهالي الشيخ جرّاح": األخبار" .9
بعد رفض العائالت الفلسطينية في حّي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، : رجب المدهون-غزة

التسوية المقترحة مع المحكمة العليا اإلسرائيلية، وسريان توّقعات بإصدار األخيرة ُحكمًا باإلخالء 
قدام قوات االحتالل على قمع تحّركات العائال ت والمتضامنين معها أخيرًا، لصالح المستوطنين، وا 

جّددت المقاومة الفلسطينية تعّهداتها بمنع تهجير سّكان الحّي. وأكد مصدر في المقاومة، 
، االستعداد لتفجير األوضاع مجّددًا في حال ذهبت محكمة العدو نحو اّتخاذ قرار «األخبار»لـ

التي وقعت في « سيف القدس»ركة باإلخالء، محّذرة من أن هكذا قرار سيؤّدي إلى عودة مسّببات مع
أيار الماضي. وأشار المصدر إلى أن القيادة السياسية والعسكرية لفصائل المقاومة، وعلى رأسها 

، تتابعان ما يجري في حّي الشيخ جراح بشكل حثيث، جازمًا «الجهاد اإلسالمي»و« حماس»حركتا 
لن تترّدد في »، وأنها «لومة في الحيّ ال زالت عند تعّهداتها لصالح العائالت المظ»أن المقاومة 

 «.استخدام مختلف األدوات لنصرتهم، بما في ذلك القّوة العسكرية كما حدث سابقاً 
 4/11/2021، بيروتاالخبار، 

 
 حسن يوسف يدعو للتحرك في كل الميادين إلسناد األسرى المضربين .10

فلسطيني رسمي وشعبي، في  دعا القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، إلى تحرك: رام هللا
كل المواقع والميادين؛ إسناًدا لألسرى الستة الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون 

في وقفة وسط مدينة  -مساء األربعاء-وخالل مشاركته  االحتالل، بعضهم بظروف صحية خطيرة.
ف: "واجب شعبنا رام هللا دعا لها شباب فلسطين إسنادًا لألسرى المضربين، قال الشيخ يوس

وأضاف أنه ال  الفلسطيني أن يتحرك في كل المواقع والميادين إلسناد المضربين رسميًّا وشعبيًّا".
يجوز أن نترك األسرى تنفرد بهم سلطات االحتالل ومخابراتها، مشدًدا على أنهم "ماضون معهم 

ح الوحيد الذي يمكن لألسير ونبه إلى أن معركة األمعاء الخاوية هي السال حتى كسر إرادة المحتل".
وأكد الشيخ يوسف أنه ال يجوز رفع الراية  أن يواجه به سلطات االحتالل لرفض االعتقال اإلداري.

 البيضاء أمام االعتقال اإلداري "الجائر وغير المبرر".
 3/11/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
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 تشرين األول الل أكتوبر/لالحتالل في الضفة والقدس خ انتهاكاً  2,124حماس: شهيد و .11
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في : القدس المحتلة

ورصد التقرير الدوري الذي  تشرين األول الماضي. الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل أكتوبر/
( انتهاكا خالل 2,124حتالل )يصدره المكتب اإلعالمي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب اال

( 406كما وأصيب ) أكتوبر الماضي، أبرزها قتله الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.
 ( اعتداءات للمستوطنين.103( عملية إطالق نيران لقوات االحتالل ومستوطنيه، و)148مواطنين بـ)

الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت ( اقتحاما لقوات االحتالل لمناطق متفرقة ب365ووثق التقرير )
وواصل المستوطنون  ( بين مؤقتة وثابتة.310( فلسطينيا، في حين بلغ عدد الحواجز )455خاللها )

( 2,227اقتحام المسجد األقصى المبارك وتدنيسه، وبلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا األقصى )
 ( مواطنين.9السكن وعن المسجد األقصى ) مستوطنا، في حين بلغ عدد حاالت اإلبعاد عن أماكن

( منزال، فضال عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ 14ووفق التقرير؛ هدم االحتالل )
( منشأة، وعدد 74عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها )

( اعتداًء استيطانيا تنوعت ما بين سلب 18)وأحصى التقرير  ( منشأة.28الممتلكات المسلوبة )
( 103وتجريف أراض وشق طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية، في حين جرى رصد )

وتعّد مناطق نابلس والقدس وبيت لحم، األكثر تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية  اعتداءات للمستوطنين.
 ( انتهاكا توالًيا.214، 394، 477بواقع )

 3/11/2021، لإلعالم فلسطينيالالمركز 
 

 مسؤول في حماس: طريق المقاومة هو النهج الوحيد لتحرير فلسطين .12
أكد نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، جهاد طه، في الذكرى : مازن كرّيم-بيروت

ب الرابعة بعد المئة لوعد بلفور، أن "هذا الوعد هو عدوان إرهابي موصوف، هدف إلى اقتالع الشع
حالل قطعان المستوطنين الذي جيئ بهم من كل أصقاع  الفلسطيني من أرضه في فلسطين، وا 

وأكد طه، في تصريح لـ"قدس برس"  العالم"، ليشكلوا كيانًا عنصريًا إرهابيا يقوم على القتل والمجازر.
طرفين على هامش زيارة أجراها وفد "حماس" إلى قيادة الحزب القومي االجتماعي في لبنان، أن ال

وأضاف: "المقاومة تثبت أنها أقوى من  "شددا على تمسكهم بالمقاومة نهجًا وحيدًا لتحرير فلسطين.
وتطرق  أي وقت مضى، خاصة بعد المواجهة البطولية التي خاضتها خالل معركة سيف القدس".

الطرفان، بحسب طه إلى الوضع االقتصادي الضاغط الذي يعاني منه جميع أبناء الشعب 
سطيني المقيمين في لبنان، مع ضغوط أشد تمارس على الفلسطينيين منهم، عبر تراجع وكالة الفل
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غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن القيام بالمهام الموكلة إليها، ومحاوالت فرض 
 شروط مجحفة عليها لتأمين التمويل الالزم ألداء واجباتها.

 3/11/2021، قدس برس

 
 2021على ميزانية تصادق  اإلسرائيلي مة للكنيستالهيئة العا .13

، 2021صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الخميس، على ميزانية الدولة للعام : محمد وتد
وذلك بعد ساعات من المداوالت والتحفظات، فيما تستمر المداوالت من أجل إقرار ميزانية الدولة 

 .2022للعام 
من أعضاء الكنيست، فيما  61الذي صودق عليه بالقراءات الثالث  وصوت على قانون الميزانية

وعند الساعة العاشرة والنصف صباحا، تشرع الهيئة العامة للكنيست بالمداوالت  عضوا. 59عارضه 
، حيث من المتوقع أن تستمر 2022والمناقشات من أجل التصويت على ميزانية الدولة للعام 

وتتعزز التقديرات لدى االئتالف الحكومة بأن  نية فجر الجمعة.المداوالت والتصويت على الميزا
سيتم المصادقة عليها في الموعد، حيث يجري التحضيرات ويستعد الستكمال التشريع  2022ميزانية 

 حتى يوم الجمعة.
، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت "هذا يوم عيد 2021وتعليقا على المصادقة على ميزانية 

سنوات من دون ميزانية والفوضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس  3سرائيل، فبعد إل
 كورونا، واآلن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو األمام بكل قوة".

، 2021ر لبيد "صادقنا في الكنيست على ميزانية عام يئال وزير الخارجية اإلسرائيلية، يمن جانبه، ق
 ".2022طويل من المداوالت والتحفظات حتى التصويت على ميزانية العام  وأمامنا يوم

 4/11/2021، 48عرب 
 

 بينيت: ال يوجد ولو قرش واحد من ميزانية الدولة سيذهب إلى غزة أو حماس .14
عّبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم األربعاء، عن قناعته بأن ائتالفه : محمود مجادلة

تمرير الموازنة العامة اإلسرائيلية، في ظل مساعي الحكومة للتصويت نهائيا على الميزانية  قادر على
 بحلول نهاية األسبوع الجاري، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها المعارضة إلسقاطها.

ف وفي تعليقه على الحملة التي تشنها كتل المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، على مركبات االئتال
في محاولة إلحداث صدع في الحكومة وتعطيل تمرير الميزانية، قال بينيت: "ال يوجد ولو قرش 

وشدد بينيت على أن "ال يوجد أي بند في  واحد من ميزانية الدولة سيذهب إلى غزة أو حماس".
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نتنياهو، الميزانية تتيح تحول أموال غزة، ولن يكون فيها بندا كهذا"، ووجه بينيت إصبع االتهام إلى 
وأضاف أن ما  قائاًل: "لم أكن أعتقد أنه "سيطرق ألموال حماس" في سياق السجال حول الميزانية.

وصفغه بـ"أموال حماس" تشكل "نقطة ضعف لدى نتنياهو"، وقال: "بعد كل شيء، الحقائب المالية 
 التي نقلت إلى حماس هي من اختراعه. نحن أوقفنا ذلك. لكن ال منطق في الجنون".
 3/11/2021، 48عرب 

 
 بتمويل اإلرهاب متهمًا بنيت يقود مظاهرات ضد الموازنة العامة "الليكود" .15

مستفيدًا من تنامي قوته الجماهيرية وانهيار شعبية رئيس الوزراء، نفتالي : نظير مجلي - تل أبيب
بمشاركة بنيت، نظم حزب الليكود المعارض برئاسة بنيامين نتنياهو، مظاهرة كبيرة في تل أبيب 

موازنة لتمويل اإلرهاب ضد إسرائيل »و« حكومة غير شرعية»أربعة آالف شخص، تحت عنوان 
 «.وجنودها

وحلفائه في األحزاب اليمينية، الذين هاجموا الحكومة « الليكود»شارك في المظاهرة نواب من 
قد ورئيسها، مستخدمين عبارات تحريض ذات طابع شخصي ضد بنيت تصل إلى حد التخوين. و 

تمويل الحركة اإلسالمية التي تمول »وضعوا قضية الموازنة على رأس الشعارات، متهمين الحكومة بـ
 «. )حماس(، لتنفذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل وجنود جيشها

انطلق نواب اليمين يهاجمون الحكومة ورموزها، من خالل االتهام بأن األموال المخصصة للعرب و 
ومن ثم إلى الحركة « حماس»لحركة اإلسالمية في إسرائيل ومنها إلى حسب الموازنة، ستذهب إلى ا

 «. اإلخوان المسلمين» –األم 
 4/11/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 تعجيزيةروط شقرى لعرب النقب بـ وثالثمدينة االحتالل يقر بناء  .16

يسار في وسط خالفات عميقة وتوتر شديد ومعارضة من اليمين وال: «الشرق األوسط» - تل أبيب
االئتالف وفي المعارضة، عقدت الحكومة اإلسرائيلية، أمس األربعاء، جلسة خاصة أقرت فيها 
 التخطيط لبناء مدينة جديدة واالعتراف بثالث قرى كان مخططًا هدمها، للمواطنين العرب في النقب.

وزراء نفتالي جاء هذا القرار بناء على شروط االتفاق على تشكيل االئتالف الحكومي بين رئيس ال
للحركة اإلسالمية بقيادة النائب منصور عباس. والقرى الثالث « القائمة العربية الموحدة»بنيت، و

 30والمدينة ستخطط لتستوعب  ألف نسمة. 30هي: عبدة وخشم زنة ورحمة، التي تضم أكثر من 
رة الداخلية أييلت ألفًا آخرين. وشهدت جلسة الحكومة خالفات حادة بين الوزراء، بسبب معارضة وزي



 
 
 
 

 

 13 ص             5674 العدد:             11/4/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

شاكيد. ولكن القرار صدر في ختام الجلسة باإلجماع، بعد أن تمت إضافة جملة على القرار تشترط 
 في المائة من سكان القرى على تسوية األراضي؛ وفقًا لشروط الحكومة. 70موافقة 
عرب، عّدت اليمينية االستيطانية والتي تعمل على تهويد النقب وتهجير سكانه ال« ريجفيم»حركة 

ألن قرار الحكومة اعتمد الشروط التي وضعناها لها، وكذلك لحكومة بنيامين »القرار انتصارًا لليمين؛ 
في المائة من العرب على التنازل  70نتنياهو سابقًا، وتنص على أن االعتراف ال يتم إال إذا وافق 

 «.عن األراضي التي يدعون ملكيتها اليوم
قرار الحكومة، مؤكدًا أنه أمضى الليلة في النقب وتفاهم مع أهالي القرى  وقد دافع النائب عباس عن

على إطالقه. لكن جمعيات المجتمع المدني الناشطة في النقب اعترضت على القرار، وبعثت، أمس، 
برسالة إلى وزير الرفاه االجتماعي، مئير كوهين، تطالب فيها بتعديل بنود قرار االعتراف بالقرى 

، «الموحدة»، أيمن عودة، ورئيس «القائمة المشتركة»بعثت بنسخ عنها إلى رئيس  الثالث. كما
منصور عباس. وطالبت الجمعيات في الرسالة، الحكومة، بإعادة النظر في القرار. وحذرت من 

 اإلسقاطات الخطيرة لالعتراف بالقرى بالصيغة المطروحة في هذه الشروط.
 4/11/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
  مة "ندى السماء": بالون عمالق إسرائيلي لرصد الصواريخمنظو  .17

أعلنت وزارة األمن اإلسرائيلية يوم، األربعاء، عن بدء نصب منظومة "ندى السماء"، : بالل ضاهر
التي تهدف إلى "الكشف والتحذير من تهديدات متقدمة في شمال البالد" مقابل سورية ولبنان، حسب 

منظومة من بالون عمالق، وجرى تطويرها خالل السنوات الماضية في وتتكون هذه ال بيان الوزارة.
 أميركي، وتعتبر إحدى المنظومات األكبر من نوعها في العالم. –إطار تعاون إسرائيلي 

وجرى تطوير هذه المنظومة في إطار برنامج مشترك بين مديرية "حوماه" في وزارة األمن لتطوير 
 TCOMاع من الصواريخ، وتشمل بنية تحتية جوية طورتها شركة األسلحة والوكالة األميركية للدف

 األميركية. وطورت الصناعات الجوية اإلسرائيلية أجهزة الرادار فيها.
وذكر بيان وزارة األمن أنه سيتم نصب البالون في موقع مخصص له في شمالي البالد، بنته شعبة 

 هاما في تعزيز الدفاع عن حدود الدولة".الهندسة والبناء التابعة لوزارة األمن "ويشكل عنصرا 
وعقب وزير األمن، بيني غانتس، بالقول إن "نجاح هذه المنظومة الجديدة يضع سورا دفاعيا بنته 
إسرائيل ضد التهديدات الجوية البعيدة والقريبة التي يطورها أعداؤها. وبواسطة قدرات كشف هذه 

)العتراض الصواريخ(، سيتم الحفاظ على تفوق التهديدات، ومنظومة الدفاع المتعددة الطبقات 
 إسرائيل في المنطقة، وتوفير حيز من األنشطة العملياتية المطلوبة من أجل الحفاظ على أمنها".
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وقال رئيس مديرية "حوماه"، موشيه باتئيل، إن "بالون الرصد الجوي سيحلق على ارتفاع عال، 
 تهديدات المتقدمة من اتجاهات مختلفة".ويرصد ألمدية بعيدة ويسمح بأقصى حد من رصد ال

 3/11/2021، 48عرب 
 

 ة: بوتين وبنيت اتفقا على إخراج إيران من سوري"جيروزاليم بوست" .18
كشف وزير البناء واإلسكان زئيف إلكين، الذي أدى دور المترجم : «الشرق األوسط» - تل أبيب

الروسي، فالديمير بوتين ورئيس  خالل اللقاء الذي جرى قبل عشرة أيام في سوتشي، بين الرئيس
الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بنيت، أنهما اتفقا على استمرار سياسة إسرائيل تجاه سوريا، بما في ذلك 

اتفقا على »الضربات الجوية، في وقت قال ضابط كبير في سالح الجو اإلسرائيلي، إن الرئيسين 
، الصادرة في إسرائيل باللغة «روزاليم بوستجي»وقالت صحيفة  «.العمل على إخراج إيران من سوريا

 22اإلسرائيلي األخير، المتمّثل في لقاء بوتين وبنيت في  -اإلنجليزية، إن الدافع للتقارب الروسي 
يجمعهما هدف مشترك يتمّثل في »الشهر الماضي، والتفاهمات التي توصال إليها، هو أن الجانبين 

وأكدت أن الواقع على األرض يشير إلى أن «. ني من سورياإخراج إيران ووكيلها حزب هللا اللبنا
يقوم بعمليات متابعة دقيقة للنشاط اإليراني المباشر ولنشاط ميليشيات إيران »الجيش اإلسرائيلي 

المتفرج الذي يغّض النظر عن تصرفات »، فيما تتخذ روسيا موقف «ويسعى بكل قوته لتقليصها
، فإن «جيروزاليم بوست». وحسب مصادر رفيعة تحدثت إلى «إيران وتصرفات إسرائيل على السوء

إسرائيل وروسيا تستخدمان آلية تفادي التضارب لتجّنب حوادث غير مرغوب فيها، وموسكو سمحت »
 .«لتل أبيب بحرية التصّرف في األجواء السورية، طالما أنها ال تعّرض قواتها للخطر

 4/11/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 يلي يدعو إلى إقامة مستوطنة دائمة بجوار قبر يوسف بنابلسمسؤول إسرائ .19
دعا الرئيس التنفيذي لمجلس "يشع" االستيطاني في الضفة الغربية، "يغئال دلموني"، إلى إقامة 
مستوطنة يهودية دائمة بجوار قبر يوسف في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وطالب "دلموني" 

ائيل هيوم" العبرية بإنشاء المستوطنة في نابلس كي يصبح قبر في مقال له نشرته صحيفة "إسر 
يوسف مقصدا آمنا لجماعات المستوطنين، على غرار ما يحدث في المسجد اإلبراهيمي بمدينة 
الخليل. وشدد على ضرورة إنشاء ما أسماها "نواة يهودية" في نابلس بداًل من تأمين اقتحامات 

 ي كل مرة يقتحمون فيها منطقة قبر يوسف. المستوطنين بحراسة عسكرية مشددة ف
 3/11/2021، فلسطين أون الين
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 تحقيق ضد الشركة اإلسرائيلية التي اخترقت "بالك شادو" خوادمها .20
أعلنت سلطة حماية الخصوصية في وزارة القضاء اإلسرائيلية يوم، األربعاء، عن فتح : بالل ضاهر

التي اخترقت خوادمها مجموعة  CyberServeاستضافة المواقع اإللكترونية  تحقيق ضد شركة
القراصنة "بالك شادو". وفي موازاة ذلك، أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب أمرا لشركات تزويد 
خدمة اإلنترنت بإغالق إمكانية الدخول إلى أي موقع إلكتروني أو مخزون معلومات تعرض 

 لالختراق من قبل "بالك شادو".
في أعقاب االشتباه بتقاعسها في حماية المعلومات قبل  CyberServeوتم فتح التحقيق ضد 

القرصنة. وتملك هذه الشركة موقع "أتراف" لتعارف المثليين الذي تسربت منه قوائم بأسماء وتفاصيل 
كذلك حظرت سلطة حماية الخصوصية على  أكثر من مليون مستخدم في قرصنة "بالك شادو".

ى إشعار آخر، وطالبت الشركة بأن تبلغ شخصيا أي شخص الشركة إعادة تشغيل موقع "أتراف" حت
تسربت معلومات عنه أو في وجود احتمال تسرب معلومات بشأنه، وذلك من أجل منح المستهدفين 

 إمكانية اتخاذ وسائل الحذر المالئمة وتقليص الضرر والمس بالخصوصية.
 3/11/2021، 48عرب 

 
 مقداد القواسميسير المضرب يطالب غانتس باالفراج عن األكنيست بالنائب  .21

توجه النائب اليهودي الشيوعي في القائمة المشتركة، عوفر كاسيف، بشكل عاجل لوزير األمن في 
حكومة االحتالل بيني غانتس، طالبا اإلفراج عن األسير الفلسطيني المضرب عن الطعام، مقداد 

ف في مذكرته العاجلة إنه يدعو وقال كاسي القواسمي، في أعقاب التدهور الخطير بحالته الصحية.
 للتحديق بصورة األسير القواسمي المرفقة ويبدو فيها بحال هزال شديد من أجل فهم حساسية اللحظة.

 وشدد كاسيف أن وزير األمن بيني غانتس هو المسؤول مباشرة عن حياة مقداد القواسمي.
 3/11/2021، القدس العربي، لندن

  
 القضاء اإلسرائيلي في حضيض غير مسبوق ثقة الجمهور بجهاز": يديعوت" .22

تراجعت ثقة الجمهور في إسرائيل بالجهاز القضائي، المحكمة العليا والنيابة العامة : بالل ضاهر
والمستشار القضائي للحكومة، إلى الحضيض وفقا الستطالع سيعلن عن معطياته خالل مؤتمر 

 أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يومحيفا للقضاء الذي سيعقد في جامعة حيفا، غدا، وفق ما 
، 2008األربعاء.وتم جمع المعلومات بموجب مؤشر لقياس ثقة الجمهور بجهاز القضاء، منذ العام 

ثقة  4 – 3تشير إلى ثقة متدنية جدا حتى ضئيلة؛  2 – 1درجات، وبحيث الدرجتين  6وفق سلم من 
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من الجمهور عبروا  %30ات على أن ثقة مرتفعة أو مرتفعة جدا. ودلت المعطي 6 – 5متوسطة؛ 
فقط الذين عبروا عن ثقة مرتفعة إلى  %7عن ثقة متدنية جدا حتى متدنية بالجهاز القضائي، مقابل 

 مرتفعة جدا.
فقط عبروا  %6عن ثقة متدنية جدا إلى متدنية بالمستشار القضائي للحكومة، و %61 نحو وعبر

عن ثقة متدنية جدا إلى متدنية بالنيابة  %62 نحو كذلك عبر عن ثقة مرتفعة أو مرتفعة جدا.
 فقط الذي عبروا عن ثقة مرتفعة أو مرتفعة جدا. %5العامة، مقابل 

 3/11/2021، 48عرب 
 

 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "األقصى" بحراسة قوات االحتالل .23
صى، بحراسة مشددة اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح األربعاء، المسجد األق: القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد  من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
األقصى، على شكل مجموعات من خالل "باب المغاربة" )إحدى بوابات األقصى في الجدار الغربي 

ت إلى أن وأشار  للمسجد(، وسط انتشار لشرطة االحتالل في الساحات وعلى بوابات المسجد.
 المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في باحاته، بلباسهم التوراتي.

 3/11/2021، قدس برس
 

 األسرى الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة .24
"األيام": يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي،  -رام هللا 

وأفادت هيئة شؤون  يومًا. 112رفضًا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير كايد الفسفوس المضرب منذ 
الخطورة،  األسرى والمحررين، في بيان، أمس، بأن األوضاع الصحية لألسرى المضربين غاية في

وحذرت من تفاقم الحالة الصحية لألسير الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي 
أيام(، وعالء  105كما يواصل األسير مقداد القواسمة اإلضراب منذ ) الستشهاده في أي لحظة.

 يومًا(. 24ذ )يومًا(، ولؤي األشقر المضرب من 78يومًا(، وهشام أبو هواش منذ ) 88األعرج منذ )
وحّملت هيئة شؤون األسرى والمحررين حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى 
المرضى في السجون اإلسرائيلية مطالبة كافة المؤسسات الدولية واإلنسانية والصليب األحمر 

 بالوقوف إلى جانب األسرى الفلسطينيين.
 4/11/2021، األيام، رام هللا
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 هدم مسجدا في دوما جنوب نابلساالحتالل ي .25
وقال  هدمت سلطات االحتالل، فجر اليوم الخميس، مسجدا في بلدة دوما جنوب نابلس.: نابلس

مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لــ"وفا"، إن قوات االحتالل اقتحمت بلدة دوما 
ذي يقع في منطقة أبو صيفي شرقي برفقة جرافة وهدمت مسجدا قائما ويأمه المصلين منذ سنتين، وال

وأدانت  وأضاف: ان قوات االحتالل جرفت أيضا طرقا زراعية في الجهة الجنوبية من البلدة. البلدة.
وزارة األوقاف والشؤون الدينية إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على هدم مصلي "أبو صافي" 

الوزارة اعتداء واضحا على المقدسات  والموجود في حيٍّ مالصق لقرية دوما، في خطوة اعتبرتها
 واألماكن الدينية الخاصة بالمسلمين.

 4/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يواصل تهويد مقبرة اليوسفية بالقدس ويغطي جزءا منها بالعشب الصناعي .26
قبرة اليوسفية، المالصقة ألسوار البلدة واصلت طواقم االحتالل اإلسرائيلي، أعمال التهويد بالم: القدس

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في  القديمة في القدس المحتلة، لليوم العاشر على التوالي.
القدس مصطفى أبو زهرة لـ"وفا"، إن طواقم بلدية االحتالل واصلت اليوم أعمال التهويد بالمقبرة 

شب الصناعي، إلتمام عملية طمس معالمها التاريخية، بهدف اليوسفية، وغطت جزءا كبيرا منها بالع
 إقامة حديقة عامة.

 3/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يهدم منازل ومنشآت ويخطر بالهدم في عدة محافظات .27
بوقف البناء أو  هدمت إسرائيل منازل فلسطينيين في القدس والضفة الغربية، وأخطرت آخرين رام هللا:

وهدمت سلطات االحتالل منزاًل في بلدة المكبر ومحلين تجاريين في بلدة حزمًا، . هدم منازلهم بأيديهم
في القدس. وفي الوقت ذاته، حاصرت قوات كبيرة من جيش االحتالل برفقة الجرافات، المنطقة 

دمت محلين تجاريين، القريبة من حاجز حزما العسكري، في بلدة حزما، شمال شرقي القدس، وه
وتم الهدم بناء على دعوى من جمعيات استيطانية قدمت التماسًا إلى المحكمة  بحجة عدم الترخيص.

تقع داخل »منشأة في بلدة حزما، بدعوى أنها  16المركزية اإلسرائيلية، خالل األشهر الماضية، لهدم 
 «.حدود بلدية االحتالل في القدس
هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي، منزاًل في تجمع الجوايا شرقا.  وفي مسافر يطا جنوب الخليل،

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، إن 
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قوات االحتالل سّلمت المواطنين في شهر يونيو )حزيران( الماضي، إخطارات بهدم ثالثة منازل، 
آبار لتجميع مياه األمطار، في منطقة الجوايا شرق يطا. وذكر الجبور  4ة، ووبركسا، وغرفة زراعي

أن هدم واعتداءات وممارسات قوات االحتالل في تجمع الجوايا، تهدف لتهجير السكان وتوسيع ما 
كما أخطرت  المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين في المنطقة.« ماعون»تسمى مستوطنة 

بحسب رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم العيسى، بهدم خمسة منازل ووقف البناء  السلطات اإلسرائيلية،
 في غرفة زراعية في البلدة الواقعة غرب سلفيت.

 4/11/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 بعد غزة ونابلس.. الخليل تتبنى "اإلرباك الليلي" تضامًنا مع األسرى .28
قته فعاليات "اإلرباك الليلي" في قطاع غزة، وبلدة غزة/ محمد أبو شحمة بعد النجاح الذي حق -الخليل

بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بدأ أهالي الخليل جنوب الضفة، استخدام الفكرة 
 وتطبيقها ضد قوات االحتالل والمستوطنين في مناطق التماس، والحواجز، وقرب المستوطنات. 

ي أولى فعاليات "اإلرباك الليلي" ضد قوات االحتالل وشارك مئات الشبان، مساء أول من أمس، ف
 والمستوطنين جنوبي غرب الخليل، تضامًنا مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل".

 3/11/2021، فلسطين أون الين
 

إعالن بدء اإلجراءات القضائية في "الجنايات الدولية" لمحاسبة االحتالل على جرائمه بحق  .29
 الصحفيين

أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، يوم األربعاء، البدء باإلجراءات القضائية : ام هللار 
والقانونية في محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم االسرائيليين بحق الصحفيين 

وفق القانون وقال أبو بكر: "نحن من خالل هذه الخطوة نهدف الى محاكمة حقيقية  الفلسطينيين..
الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة االحتالل وقادتها، فنحن ال 
نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحفيينا، ولكن قادة الجيش وحكومة االحتالل يعرفونهم، فهم 

جرائم اإلسرائيلية بحق من أعطوا األوامر بقتل الصحفيين الفلسطينيين وال يعقل ان تستمر ال
الصحفيين من قبل جيش االحتالل، فقادة االحتالل هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا 

 ال تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا.
 3/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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  لقطاع غزة بادل" وعودة "السلطة"عباس كامل: نسعى إلبرام اتفاق شامل في غزة يتضمن "صفقة ت .30
قال وزير المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، إن مصر "تعمل ليل نهار" للتوصل إلى : الناصرة

ووفق موقع  صفقة يتم بموجبها إعادة اإلسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة إلى "إسرائيل".
ي حديث نادر "بالصدفة" مع صحفيين "والال" اإلخباري العبري؛ فقد جاءت هذه التصريحات ف

 إسرائيليين ورئيس المخابرات المصرية، على هامش مؤتمر المناخ في جالسكو.
وأكد كامل أن "العالقات مع اسرائيل ممتازة"، وأن اللقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

ختلف كثيًرا عن سلفه وأضاف أن "بينيت ي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بينيت كانت ممتازة أيضا.
بنيامين نتنياهو، الذي كان للسيسي أيًضا عالقة وثيقة به، وأظهر سيطرة جيدة على التطورات 

ولفت كامل إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الجديدة في "تل أبيب" تتكون  السياسية في إسرائيل".
ن من الممكن العمل معها من عدة أحزاب ذات وجهات نظر مختلفة، إال أن مصر تعتقد أنه سيكو 

بشكل جيد، معربًا عن رغبته "في استمرار الحكومة في عملها، واستمرار االستقرار السياسي في 
وأكد وزير المخابرات المصري أن "رجاله يتحدثون يوميا مع إسرائيل وحماس والسلطة  إسرائيل".

 الفلسطينية حول الوضع في قطاع غزة".
ع غزة يجب أن تحل بصفقة واحدة كبيرة وشاملة، تشمل وقف إطالق وشدد على أن "األزمة في قطا

نار طويل األمد، وا غاثة إنسانية إضافية للسكان، وا عادة تأهيل القطاع، وحل قضية األسرى 
وقال كامل إن أي صفقة تبادل لألسرى "يجب أن تشمل في البداية إطالق سراح سجناء  والمفقودين".

 اء الفلسطينيات واألطفال المحتجزين في سجون إسرائيل".فلسطينيين مسنين، وكذلك النس
وأضاف أنه "كجزء من الصفقة التي يرغب المصريون في تحقيقها في غزة؛ أن تكون هناك عودة 
للسلطة الفلسطينية إلى غزة"، مضيفا أنه يدرك أن "حماس لن تسمح بحدوث ذلك على الفور، لكنه 

 ولى من وجود السلطة الفلسطينية في غزة أمر ضروري".يعتقد أن أي خطوة رمزية في المرحلة األ
 4/11/221، قدس برس

 
 إسرائيلية لتعزيز التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية -تفاهمات أردنية عّمان: توقيع  .31

وقعت وزيرة االقتصاد اإلسرائيلية، أورنا باربيباي، يوم األربعاء، مع وزير الصناعة : محمود مجادلة
ألردني، يوسف الشمالي، على اتفاقية من شأنها تسهيل وصول قائمة من السلع األردنية والتجارة ا

جاء ذلك خالل اجتماع عقده الوزير األردني، الشمالي، مع نظيرته  إلى السوق الفلسطينية.
وشهد اللقاء توقيع اتفاق  اإلسرائيلية، باربيباي، في فندق على الجانب األردني من البحر الميت.

من شأنه زيادة حصة الصادرات األردنية إلى السلطة الفلسطينية، وزيادة الحصص التجارية ثنائي 
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مليون دوالر، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت  730بين األردن والسلطة الفلسطينية بمقدار 
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كررت توجهها إلى الجانب األردني باقتراح لتوسيع  أحرونوت".

؛ وذكرت أن الطرفين اتفقا على 1995ة التجارية المحدودة التي تم توقيعها بين الجانبين عام االتفاقي
 أن يتم فحص هذه المسألة.

من جانبها، قالت وزارة الصناعة والتجارة األردنية، في بيان، أن التوقيع على "محضر اجتماع وزاري" 
ئمة من السلع ذات األولوية التصديرية بين الجانبين األردني واإلسرائيلي، يهدف لتسهيل نفاذ قا

وأضافت الوزارة أن "ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة األردنية  األردنية إلى السوق الفلسطينية".
لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطيني" مشددة على أن االتفاق مع إسرائيل جاء "بتنسيق مع 

أخيرا إلى توافق حول قوائم السلع األردنية الجديدة وقال إن مباحثات "أفضت  الجانب الفلسطيني".
 730التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها نحو 

 مليون دوالر أميركي".
 3/11/2021، 48عرب 

 
 إقناع جنراالت السودان بإنهاء االنقالب "إسرائيل"إدارة بايدن طلبت من  .32

بت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن من الحكومة اإلسرائيلية استخدام "عالقاتها الوثيقة" طل: واشنطن
مع قائد االنقالب في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، لحّث الجيش السوداني على استعادة 

ان وبحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" األميركي، مساء األربعاء، فإّن البرهان ك الحكومة المدنية.
شخصًا محوريًا في عملية التطبيع بين إسرائيل والسودان على مدار العامين الماضيين، الفتًا إلى أن 
البرهان، ومعه جنراالت سودانيون آخرون، نّسق مع أشخاص في مجلس األمن القومي اإلسرائيلي 

ميركي أنتوني ووفق "أكسيوس"، فإّن وزير الخارجي األ وجهاز االستخبارات اإلسرائيلي "الموساد".
بلينكن، ناقش األسبوع الماضي الوضع في السودان، في اتصال هاتفي مع وزير األمن اإلسرائيلي 
بني غانتس. ونقاًل لما ذكره الموقع، نقاًل عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، فإّن "بلينكن طلب من 

أّن وفدًا من "الموساد" زار  وذكر "أكسيوس" إسرائيل تشجيع الجيش السوداني على إنهاء االنقالب".
الخرطوم، مطلع األسبوع الجاري، والتقى مسؤولين عسكريين سودانيين، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا 
إّن الوفد كان مجرد بعثة لتقصي الحقائق، وأنه لم يلتِق البرهان، بل عقد لقاًء مع مسؤولين من 

 مستوى أدنى.
 3/11/2021، لندن، العربي الجديد
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 "إسرائيل"ة عبرية تكشف عن تعاون أكاديمي جديد بين اإلمارات وقنا .33
" اإلسرائيلية، أن جامعة "حيفا" في دولة االحتالل وقعت الثالثاء، اتفاق تعاون i24 newsذكرت قناة "

أكاديمي مع جامعة زايد اإلماراتية. وبحسب القناة، يركز االتفاق على األبحاث العلمية المشتركة 
هيئة التدريس والطالب الجامعيين. ووقع االتفاق كل من وزيرة الثقافة والشباب وتبادل أعضاء 

اإلماراتية ورئيسة جامعة زايد نورة بنت محمد الكعبي ورئيس جامعة حيفا رون روبين. وأشارت القناة 
إلى أن مراسم التوقيع ُأجريت بصورة افتراضية بحضور السفير اإلسرائيلي لدى اإلمارات أمير حايك، 
والسفير اإلماراتي لدى )إسرائيل( محمد آل خاجة. ووفقا لالتفاق الموقع، فإن جامعتي "حيفا" و"زايد" 
ستتشاركان بالمعلومات األكاديمية بعدد من المجاالت، بينها علوم البحار، التربية، إدارة الموارد 

ة إلى أن كال الطبيعية وغيرها، كما ستقيمان مشاريع أبحاث مشتركة في هذه المجاالت، إضاف
المؤسستين ستقومان بتبادل الطالب والطاقم األكاديمي للمشاركة في أيام دراسية ومؤتمرات وندوات 

 مشتركة.
 3/11/2021، فلسطين أون الين

 
 منذ بداية العام ةضربة في سوري 23تل أبيب نفذت ": المرصد السوري" .34

ة الثانية في أربعة أيام منطقة في ريف استهدفت ضربة إسرائيلية فجر األربعاء للمر : دمشق –بيروت 
المرصد السوري لحقوق »دمشق تضم مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية إليران، حسب 

مرة منذ بداية العام، ودمرت  23، الذي أفاد أيضًا بأن إسرائيل استهدفت األراضي السورية «اإلنسان
 شخصًا. 120هدفًا وقتلت  65

 ورية )سانا( الهجوم األخير الذي اقتصرت أضراره على الماديات.وأكدت وكالة األنباء الس
 4/11/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 من الشهر المقبل بيب" بدءاً أ"طيران اإلمارات" تسّير رحالت يومية إلى "تل  .35

أعلنت مجموعة "طيران اإلمارات"، اليوم الخميس، عن تسيير رحالت يومية بين دبي و"تل : دبي
من السادس من كانون أول/ديسمبر المقبل، بعد أكثر من عام على تطبيع العالقات بين ابيب" بدءا 

وقالت الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في بيان لها، إن الخطوة تأتي  اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي.
عبر في وقت يواصل فيه الجانبان اإلماراتي واإلسرائيلي "تطوير تعاون اقتصادي أكبر لدفع النمو 

 مجموعة من القطاعات، باإلضافة إلى تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين".
 4/11/2021، قدس برس
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 "الجنائية الدولية"أمام  "إسرائيل"تحالف منظمات أهلية يبدأ مالحقة  .36
أعلنت منظمات دولية في لندن األربعاء، أنها أبرمت تحالفا فيما بينها سيبدأ على الفور بمالحقة 

حتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية ارتكابها جرائم حرب عبر قوات اال
، وذلك خالل اعتداءاتها على قطاع غزة خالل الشهور ”استهداف ممنهج للصحافيين الفلسطينيين“

 والسنوات الماضية.
رم شراكة مع االتحاد الدولي (، ومقره لندن، أنه أبICJPوأعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين )

( ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، وأن هذا التحالف بدأ باإلجراءات الالزمة من أجل IFJللصحافيين )
رفع دعاوى ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على استهدافها 

 روب التي شنتها على قطاع غزة.للصحافيين خالل مسيرات العودة في غزة وخالل الح
 3/11/2021القدس العربي، لندن، 

 
 أونروا: نصف أطفال غزة بحاجة إلى "تدخل نفسّي" بسبب العدوان اإلسرائيلّي األخير .37

يحتاج ما يزيد عن نصف األطفال في قطاع غزة المحاَصر إلى "دعم وتدخل نفسي" بسبب تأثيرات 
أيار/ مايو الماضي، بحسب ما أعلنت وكالة غوث وتشغيل  عدوان االحتالل اإلسرائيلي األخير في

 الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم األربعاء.
جاء ذلك على لسان المدير الجديد لعمليات "أونروا" في غزة، توماس وايت الذي تقّلد منصبه في 

 آب/ أغسطس الماضي، خالل لقاء جمعه مع صحافيين، في مكتبه.
فال ظهرت عليهم مشاكل سلوكية وصدمات، خالل الفترة األخيرة، وتم توفير ط 9,090وأوضح أن 

وذكر أن العدوان اإلسرائيلي األخير أدى إلى "تقويض التقّدم االقتصادي الذي  "دعم نفسي أولي لهم".
 بالمئة". 0.3كان متوقعا خالل هذا العام بغزة، بنسبة 

ارتفاع نسبتي البطالة والفقر، كما أن  وأضاف أن "الظروف في قطاع غزة صعبة، خاصة في ظل
 الشخص الذي يتقاضى راتبا شهريا، يعيل من عائلتين إلى ثالثة من العائالت الُممتدة".

 منزل، سواء بشكل كلي أو جزئي. 8,300وقال إن أونروا وثّقت تضرر نحو 
دل لإليجار مع توفير عائلة مشّردة من منازلها، تم تقديم دعم مالي لها كب 1211وتابع: "ما تزال نحو 

 بعض المستلزمات المنزلية لهم".
 4/11/2021، 48عرب 
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 تضع شركَتي تجسس إسرائيليتين على الالئحة السوداءواشنطن  .38
وضعت الواليات المتحدة األميركية، أمس، أربع شركات أجنبية، بينها شركتان إسرائيليتان، على 

ها في أنشطة تنافي األمن الوطني أو مصالح الالئحة السوداء الخاصة بالكيانات بسبب مشاركت
 NSO( و"مجموعة أن أس أو" )Candiruوالشركتان هما: "كانديرو" ) السياسة الخارجية األميركية.

Group."المصنعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس ) 
 وقالت وزارة الخارجية األميركية في بيان وصل "األيام": "تمت إضافة "كانديرو" و"مجموعة أن أس
أو" إلى الئحة العقوبات الخاصة بالكيانات إذ تم تحديد قيامهما بتطوير برامج تجسس وتزويدها إلى 
حكومات أجنبية استخدمت هذه األداة الستهداف مسؤولين حكوميين وصحافيين ورجال أعمال 

 ونشطاء وأكاديميين وعاملين في السفارات بشكل خبيث".
 3/11/2021األيام، رام هللا، 

 
 نة العالمية لمكافحة الفساد": فساد السلطة يقوض تقديم المساعدات للفلسطينيين"المدو  .39

أكتوبر المنصرم، تشرين األول/  20اتهمت "المدونة العالمية لمكافحة الفساد" في تقرير نشرته بتاريخ 
 السلطة أنشأوا شركات وهمية لسرقة المساعدات الدولية. يأن مسؤول

األجنبية تلعب دوًرا مهًما في حياة الفلسطينيين، حيث إن وأوضحت أن مساعدات التنمية  
المساعدات هي "المحرك الرئيسي" للنمو في االقتصاد الفلسطيني، ولهذا السبب، رحب كثيرون 

 أبريل الماضي عن عودة جميع المساعدات التنموية للفلسطينيين. نيسان/ بإعالن إدارة بايدن في 
د المتفشي في السلطة الفلسطينية يهدد بتقويض فاعلية المساعدات، وأكدت المدونة العالمية أن الفسا

واألسوأ من ذلك، أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية تساعد في إدامة وتفاقم ثقافة الفساد في 
السلطة الفلسطينية. وقالت: "إن الفساد في السلطة الفلسطينية مترسخ بعمق، وللتوضيح فقط من 

مليار دوالر  2.3فقط، تم اختالس أكثر من  2012و 2008ن األمثلة: بين عامي خالل عدد قليل م
 من أموال مساعدات التنمية المقدمة من االتحاد األوروبي إلى السلطة الفلسطينية". 

، أنفقت السلطة الفلسطينية مبالغ 2017وبحسب المدونة العالمية المعنية بشؤون الفساد "في عام 
ريع وهمية، بما في ذلك شركة طيران غير موجودة، وبداًل من تطوير برامج طائلة على شركات ومشا

الرعاية االجتماعية لتوزيع أموال الخدمات االجتماعية أو مساعدات التنمية على الفلسطينيين، 
 تخصص السلطة الفلسطينية األموال لمدفوعات رواتب ضباط األمن والمسؤولين الحكوميين". 
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مليار دوالر من المساعدات التنموية للفلسطينيين، في  15ن تقديم أكثر من وبالتالي، على الرغم م
الثالثين عاًما الماضية، لم يتغير شيئا على مسألة الحد من الفقر أو تقديم تحسينات مستدامة في 

 نوعية حياة الفلسطينيين". 
 3/11/2021فلسطين أون الين، 

 
 اه لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي القنصل الفرنسي: سنواصل التعاون مع سلطة المي .40

أكد القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز أن قطاع المياه الفلسطيني يحتل المرتبة األولى 
من حيث اهتمامات الحكومة الفرنسية، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه في 

لقطاع الحيوي، مؤكدا حرص حكومته على استمرار التعاون تحقيق انجازات نوعية في تطوير هذا ا
 والشراكة القائمة في مجال المياه والصرف الصحي.

 3/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الفلسطينيون من وعد بلفور إلى حل الدولة الواحدة .41
 سنية الحسيني

، ذكرى مؤلمة 1917لثاني من تشرين الثاني للعام ال يحمل وعد بلفور للفلسطينيين، والذي جاء في ا
فقط، بل يراه الفلسطينيون أيضًا المؤسس للظلم التاريخي الذي وقع عليهم منذ أكثر من عقد من 

 الزمان، وسببًا لمعاناتهم الممتدة منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا.
من أرضهم، واعترافهم  ٪78زلهم عن لم تنتِه معاناة الفلسطينيين بعد، رغم قبولهم بحل الدولتين، وتنا
، والذي كان يفترض أن يكون 1993بإسرائيل، والذي تجسد جميعه بالتوقيع على اتفاق أوسلو العام 

 مدخلهم لتأسيس دولة فلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيل.
طيات وبعد أكثر من ربع قرن على توقيع ذلك االتفاق، فشلت مبادرة حل الدولتين، ولم تعد هناك مع

، وتصاعد الحديث عن خيار 1967تؤسس لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود العام 
 الدولة الواحدة، فما المقصود بالدولة الواحدة وما عالقتها بوعد بلفور؟

، خيار حل الدولتين 1967اختارت إسرائيل بعد استكمال احتاللها لجميع األراضي الفلسطينية العام 
تعامل مع الفلسطينيين، أو سكان األرض األصليين، كما اضطر الفلسطينيون للقبول بذلك كسبيل لل

الحل رسميًا خالل ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن تأكدوا أن خيارهم بتحرير مجمل أرض فلسطين 
 بات غير ممكن ألسباب تعلقت بتبدل موازين القوة على األرض.
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به إسرائيل رسميًا خالل مفاوضاتها مع مصر لتوقيع اتفاق ويعد خيار حل الدولتين، الذي صرحت 
، 1967، والذي يعطي حكمًا ذاتيًا للفلسطينيين على أراضيهم المحتلة العام 1978كامب ديفيد العام 

 الخيار األمثل لها، والذي تبنته منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.
لتي تأتي في اإلطار الذي وضعه وعد وترفض إسرائيل فكرة الدولة الواحدة وحتى الوقت الحاضر، وا

يقوض فكرة يهودية  هود على مجمل األراضي الفلسطينيةبلفور، ألن تساوي عدد الفلسطينيين والي
 الدولة، التي أسست لها الحركة الصهيونية، وقامت إسرائيل على أساسها.

تضمن لها  روجت إسرائيل لحل الدولتين وسعت لتحقيقه مع الفلسطينيين ضمن معطيات محددة،
 تحقيق أهدافها التي وضعتها الحركة الصهيونية مبكرًا.

اختارت الحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل تركيز استعمارها ومفاوضاتها مع بريطانيا على المنطقة 
الغربية الساحلية من فلسطين، ألهميتها االستراتيجية، وليس انطالقًا من ادعاءاتها الدينية أو 

 تي ترتكز في األساس على المناطق الجبلية الوعرة وسط وشرق فلسطين.التاريخية، وال
وبعد أن استكملت إسرائيل احتاللها لباقي المناطق الفلسطينية، والتي تدعي قدسيتها الدينية لها 
وارتباطها التاريخي بها، راعت تنفيذ مخططاتها االستيطانية المكثفة للسيطرة على أكبر مساحة من 

تركيبتها الديمغرافية وطبيعتها التاريخية، فشرعت بالبحث عن اتفاق مع الفلسطينيين، األرض وتغيير 
 يضمن لها ذلك تدريجيًا وعبر السنوات.

واليوم، مستغلة معطيات عملية سالم واتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، ومستغلة لعامل الوقت الذي 
تضن مشروعها السلمي، نجحت شارف على الثالثة عقود، وفي ظل حماية أميركية أوروبية تح

، مغيرة 1967إسرائيل بنقل ما يقرب من مليون يهودي إلى األراضي الفلسطينية المحتلة العام 
الطبيعة الديمغرافية فيها، فتخطى عدد اليهود عدد الفلسطينيين في الجانب الشرقي من مدينة القدس، 

د الفلسطينيين فيه ألول مرة في ألف يهودي، متفوقين في ذلك على عد 350بعد أن تخطى عددهم 
 التاريخ.

، والتي تشكل ثلثي مساحة «منطقة ج»وفي الضفة الغربية، تخطى عدد اليهود في المنطقة المصنفة 
ألف مستوطن يهودي، متجاوزين بذلك عدد الفلسطينيين في تلك المنطقة  650 يضفة الغربية، حوالال

 بكثير.
ثمانينيات القرن الماضي كان عدد المستوطنين اليهود في وال تعد تلك التحوالت مفاجئة، فخالل 

 ألف مستوطن. 350إلى  2000ألف مستوطن، ثم ارتفع خالل العام  100الضفة والقدس 
 1967وينسجم ذلك التحول مع مطالبات إسرائيل المتدرجة بضم المناطق الفلسطينية المحتلة العام 

فقط منها، وتحدثت صفقة القرن التي وضعت بالتناسب  ٪9إليها، إذ بدأ إيهود باراك بالمطالبة بضم 
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منها، بينما وصلت في عهد بينيت، وتصريحات وزيرة العدل  ٪30مع بنيامين نتنياهو عن ضم 
 «.منطقة ج»الحالية شاكيد إلى ضم 

ويصبح األمر أكثر وضوحًا إذا اقترن ذلك كله بفكرة الدولة اليهودية، أو الحفاظ على األغلبية 
ة لدولة إسرائيل، إذ تسعى إسرائيل لضمان السيطرة على أكبر مساحة من األرض التي تضم اليهودي

، وموافقتها على «ج»أقل نسبة من عدد الفلسطينيين، كما تفعل حاليًا في القدس الشرقية ومنطقة 
هم، االستمرار بالعمل بفكرة حل الدولتين الذي يضمن حكما ذاتيا للفلسطينيين في األراضي المكتظة ب

والذي يعكس ما نشهده اليوم في الضفة الغربية، مع استمرار تأكيدها على أنها لن تمنح الفلسطينيين 
دولة مستقلة، في إطار تكبيل سيادتهم بادعاءاتها األمنية، واستمرار سياستها بالسيطرة على 

النتقاص من مصادرهم الطبيعية ومتابعة حركتهم، وكلها قضايا إلى جانب أخرى، تضمن تبعيتهم وا
سيادتهم. إن كل تلك المعطيات تفسر مخاوف عدد من المهتمين من إمكانية لجوء إسرائيل إلى 

 إجبار الفلسطينيين على الرحيل من وطنهم في يوم من األيام، استكمااًل لهذه الخطة.  
لم يكن من الطبيعي أن يفكر الفلسطينيون بخيارات أخرى غير حل الدولتين، الذي تثبت األيام أنه 

 إال مجرد خدعة إسرائيلية لالستيالء على مجمل أرض فلسطين، بعد تفريغها من سكانها األصليين.
ومن هنا بدأت األصوات تعلو بحل الدولة الواحدة. والحقيقة أن حل الدولة الواحدة نوعان، األول 

أعقاب هزيمة يقصد به الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مجمل أرض فلسطين، والتي تأتي في 
الحركة الصهيونية أو إسرائيل بعد ذلك. وقد جاءت تلك المقاربة في إطار ما طرحه البريطانيون في 

رهاصات انخراطهم في الحرب العالمية الثانية، 1939الكتاب األبيض العام  ، في ظل الثورة الكبرى وا 
مقاربة بعد انتهاء الحرب. كما ورغبتهم في كسب العرب خالل تلك الفترة، وعادوا وتراجعوا عن تلك ال

جاءت مقاربة الدولة الواحدة تلك أيضًا في الطرح الفلسطيني الذي جاء خالل عهد االنتداب بداية، 
ثم خالل ستينيات القرن الماضي من قبل منظمة التحرير وفصائلها، التي اعتبرت أن قيام دولة 

ويمكن أن تضم المسلمين والمسيحيين  فلسطينية ديمقراطية علمانية، سيأتي بعد هزيمة إسرائيل،
واليهود أيضًا، سواء كانوا يهود فلسطين فقط كما في الحالة األولى، أو جميع اليهود المتواجدين في 

 فلسطين، بمن فيهم المستوطنون األجانب كما في الحالة الثانية.
مة التحرير بحل وأما عن النوع الثاني من حل الدولة الواحدة، والذي بات يطرح بعد قبول منظ

الدولتين، فيعتمد في األساس على أن تكون إسرائيل هي هذه الدولة، وأن ينخرط الفلسطينيون تحت 
مظلتها، إما في ظل دولة ديمقراطية علمانية يتساوى مواطنوها دون أي اعتبار عرقي أو ديني، أو 

بصرف النظر عن طبيعة  في ظل دولة ثنائية القومية، يعيش فيها الفلسطينيون إلى جانب اليهود،
نظام الحكم. وفي الحالتين، يعد هذا النموذج استسالما فلسطينيا وقبوال برواية إسرائيل التاريخية أو 
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قرارا صريحا بالهزيمة، هذا إذا افترضنا أن إسرائيل  الدينية على حساب ما نؤمن ونناضل من أجله وا 
ة الواحدة، ضمن المعطيات الحالية، والتي ستقبل به. وترفض إسرائيل رفضًا تامًا فكرة حل الدول

تقوض فكرة الدولة اليهودية. إال أن ذلك لن يكون الحال، إن نجحت في تغيير التركيبة الديمغرافية 
 في فلسطين في المستقبل، إذ إن وجود أقلية فلسطينية في البالد لن يغير من هذه الفكرة.

الشرقية، تفعياًل لحل الدولتين يتطلب تغييرًا أيديولوجيًا  إن انسحابا إسرائيليا من الضفة الغربية والقدس
إسرائيليًا حقيقيًا، وهو أمر غير مرئي في المدى المنظور. كما أن حل الدولة الواحدة على أساس 
قومي، والذي يؤمن بفكرة النضال لتحصيل الحقوق المدنية والدينية والسياسية إلذابة النظام 

ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين، أسوة بما حققه السكان  الصهيوني في إسرائيل وفضح 
األصليون في جنوب إفريقيا في تسعينيات القرن الماضي، يوصلنا إلى ما جاء في نص إعالن بلفور 
الذي دعا لتأسيس دولة لليهود في فلسطين مع مراعاة الحقوق المدنية والدينية لسكان البالد من غير 

كثير من الفلسطينيين، ألن القضية الفلسطينية بالنسبة لهم قضية وطن في  اليهود، وهو ما يرفضه
األساس، كما أن مقاربة الدولة الواحدة ثنائية القومية تعتمد إلنجاحها على أساس غير منطقي، 
فإسرائيل تمارس سياسة الفصل والتمييز العنصري منذ عقود ضد الفلسطينيين ليس فقط في المناطق 

نما أيضًا في أراضي العام  1967المحتلة العام  ، دون رادع أو مانع، وليس هناك أي 1948وا 
 مؤشرات النحاللها.

 4/11/2021، األيام، رام هللا

 
 اً دعوة لمالحقة بريطانيا عمليّ  .42

 أ.د. يوسف رزقة
ذا كانت دولة )إسرائيل( قد  إذا كانت ألمانيا النازية قد أحرقت ماليين اليهود بسبب ودون سبب، وا 

ت المسؤولية عن اليهود، ومن ثم شّكلت لجاًنا لمتابعة ألمانيا وتدفيعها ثمن )المحرقة( وتعويض تولّ 
سرائيل( كدولة عما لحق بيهود ألمانيا والعالم من قتل وتحريق، وقد حصلت دولة  اليهود كأفراد، )وا 

ذا كان هذا قد )إسرائيل( على تعويضات مالية وعسكرية كبيرة، وما زالت تطالب ألمانيا بالمزيد. إ
حصل، والفلسطيني على علم به بشكل مجمل ومفصل، فلماذا لم ينشئ الفلسطيني لجنة أو لجاًنا 
متخصصة لمتابعة جريمة )بلفور( ودولة بريطانيا التي تتحمل المسؤولية األساسية عن النكبة 

ل صهيوني للقدس الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من ديارهم وممتالكاتهم، وما تبع ذلك من احتال
 والضفة وغزة؟
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مئة وبضع سنوات مّرت على جريمة بلفور ودولة بريطانية، وست وعشرون سنة مرت على تأسيس 
منظمة التحرير، وتحّملها مسؤولية قيادة الشعب الفلسطيني، ومع ذلك لم تنشئ منظمة التحرير لجنة 

قامة دولة خاصة لمتابعة الحقوق الفلسطينية عند بريطانيا، والمترتبة عل ى جريمة وعد بلفور، وا 
)إسرائيل( مكان دولة فلسطين، ولو وازنَّا بين جريمة النازي األلماني بحق اليهود، وبين جريمة 
بريطانيا بحق الفلسطينيين، نجد أن جريمة النازي محدودة زمنيًّا وموضوعيًّا، بينما جريمة بريطانيا 

تكشف عن تقصير فلسطين على المستوى القيادي بحق ممتدة زمنيًّا وموضوعيًّا. إن هذه الموازنة 
 الشعب الفلسطيني.

عندما أشير للتقصير الذاتي ال أود محاسبة الماضي، ولكن أقترح على جهات االختصاص على 
المستوى القيادي أن تبادر بتشكيل لجنة أو لجان متخصصة لمتابعة المطلوب من بريطانيا تكفير 

إن تشكيل لجنة عليا متخصصة في هذا الموضوع قد يسفر عن ضغط عن جريمة بلفور وتداعياتها. 
على حكومة بريطانيا بما يضطرها لدفع ثمن جرائمها. ومن ثم أقول: إن على جهات االختصاص 

 المبادرة بذلك، وعدم تأجيل هذا الموضوع إلى حين قيام دولة فلسطينية.
فصائل المقاومة، ويمكن أن يقوم به مجموعة إذا لم تقم المنظمة والسلطة بذلك، فيجدر أن تقوم به ال

من المستقلين من المحامين والسياسيين والمؤرخين. إن ميالد مثل هذه اللجنة ربما يجعل قيمة 
وجدوى للذكرى السنوية لوعد بلفور. ألن البكاء وحده ال يكفي. الجرائم الكبرى على مستوى الشعب 

تفيد من تجربة اليهود مع ألمانيا. هذا وكنت قد كتبت والدولة ال تموت بالتقادم. وال غضاضة أن نس
 في العام الماضي في مثل هذا اليوم مقااًل بعنوان )لماذا اعتذرت ألمانيا ولم تعتذر بريطانيا؟!(.

 3/11/2021فلسطين أون الين، 
 

سرائيل و"الدول المعتدلة" .43  "الُمسّيرات" اإليرانية تهّدد الواليات المتحدة وا 
 ميوني بن مناحي

تشرين األول الماضي تطّرق الرئيس األميركي، جو بايدن، إلى خطر المسّيرات اإليرانية في  31في 
، معلنًا أن الواليات المتحدة سترّد على العمليات اإليرانية التي تتعارض مع G20خطاب ألقاه في قمة 

في كالمه الهجوم مصالح واشنطن، بما فيها الهجمات التي تنفَّذ بواسطة المسّيرات. قصد بايدن 
 تشرين األول. 20اإليراني المفاجئ بوساطة المسّيرات على قاعدة التنف في 

يوجد في قاعدة التنف، الواقعة في األراضي السورية على المثلث الحدودي بين األردن والعراق 
محاربة جندي ومدني أميركي. وهذه أول مرة تهاجم إيران هذه القاعدة منذ إقامتها ل 400وسورية، نحو 

مسّيرات تابعة للميليشيات الموالية إليران  5وباالستناد إلى مصادر سورية، نّفذت الهجوم «. داعش»
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من العراق، وهو ما يدل على تنسيق وثيق وعالي  2مسّيرات أتت من سورية و 3في المنطقة، 
إصابات نتيجة المستوى بين الميليشيات الموالية إليران في استخدام هذا السالح الجديد. لم تقع 

 الهجوم، لكن األضرار كانت جسيمة.
عن هجوم آخر بالصواريخ على قاعدة « تنسيم»تشرين األول، تحدثت وكالة األنباء الفارسية  31في 

 أميركية في سورية.
تحولت المسّيرات، أو كما يسميها الجيش اإلسرائيلي الطائرات من دون طيار، إلى سالح خِطر جدًا 

طّوره اإليرانيون وهو يحقق نتائج مذهلة في الحرب التي يخوضها الحوثيون  في الشرق األوسط،
الموالون إليران في اليمن ضد السعودية، كما زود اإليرانيون الميليشيات الموالية لهم في العراق 

في قطاع  "الجهاد اإلسالمي"و "حماس"في لبنان، بهذا السالح، وأيضًا « حزب هللا»وسورية، وكذلك 
 غزة.
األشهر األخيرة، هاجمت هذه المسّيرات أهدافًا في األردن أطلقتها ميليشيات موالية إليران في  في

جنوب سورية، كما جرت أيضًا محاوالت تسلُّل لهذه المسّيرات إلى المجال الجوي اإلسرائيلي 
 اعترضها سالح الجو اإلسرائيلي.

سرائيل. بدأ هذا خالل والية الرئيس ترامب تحولت المسّيرات إلى مصدر قلق كبير للواليات المتحدة وا  
أيلول  14في السعودية في « أرامكو»في أعقاب الهجوم اإليراني على منشآت النفط التابعة لشركة 

. أعلن يومها الحوثيون في اليمن، رسميًا، مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن مصادر استخباراتية 2019
صواريخ الباليستية والمسّيرات المفخخة التي اسُتخدمت في إسرائيلية تقّدر أن إيران هي التي أطلقت ال

 الهجوم، واستطاعت إصابة األهداف بدقة كبيرة والتسبب بضرر جسيم.
اإليرانيون يستخدمون المتمردين الحوثيين في اليمن من أجل إطالق المسّيرات االنتحارية على سفن 

« مرسر ستريت»األحمر. ويبدو أن سفينة  غربية تعبر طرق المالحة الدولية في خليج ُعمان والبحر
تموز في خليج ُعمان بواسطة مسّيرات إيرانية انطلقت من اليمن، حيث  29تعرضت لهجوم في 

 أقامت إيران قاعدة كبيرة للمسّيرات االنتحارية.
أيلول، كشف وزير الدفاع، بني غانتس، أن إيران ُتعد نشطاء إلطالق المسّيرات من قاعدة  12في 
الموجودة شمالي مدينة أصفهان في إيران. وُتعتبر هذه القاعدة الحجر األساس في منظومة « نقاشا»

تصدير السالح اإليراني في المنطقة، والمقصود سالح فتاك ودقيق، مثل صاروخ باليستي أو طائرة 
الذين قادرة على اجتياز آالف الكيلومترات. ويصنع اإليرانيون المسّيرات ويصّدرونها إلى وكالئهم 
 يعملون بالتنسيق معهم وبقيادة سالح الجو في الحرس الثوري اإليراني وفيلق القدس، قال غانتس.
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وباالستناد إلى مصادر أمنية رفيعة المستوى، شجعت إسرائيل إدارة بايدن على اتخاذ خطوات ضد 
 «.مرسر ستريت»رؤساء منظومة المسّيرات اإليرانية بعد الهجوم على سفينة 

شخصيات مدنية  4رين األول، فرضت الواليات المتحدة عقوبات على شركتين إيرانيتين وتش 29في 
إيرانية لها عالقة بالمسّيرات، وبين األسماء التي ُفرضت عليها عقوبات، سعيد أرجاني، رئيس 
منظومة المسّيرات في سالح الجو التابع للحرس الثوري اإليراني، لكن الواليات المتحدة امتنعت من 

المسؤول عن استخدام المسّيرات، أي قائد سالح الجو في الحرس « رأس الحية»ض عقوبات على فر 
 الثوري الجنرال أمير حاجي زاده.

من المحتمل أن إدارة بايدن ال تريد التصعيد أكثر ضد إيران، بل إبقاء الفرصة لعودة األخيرة إلى 
أمير حاجي زاده. لكن بالنسبة إلى المحادثات النووية في فيينا، لذلك لم تفرض عقوبات على 

 إسرائيل، فإن حاجي زاده هدف شرعي يجب المّس به في التوقيت المالئم.
سرائيل والواليات المتحدة وقتًا طوياًل. وقد تحولت إلى  سُتشغل المسّيرات اإليرانية الشرق األوسط وا 

 وسط.شيعي خِطر وفعال يهدد كل الدول السّنية في الشرق األ -سالح إيراني 
لقد سبق أن تعهدت الواليات المتحدة أمام العاهل األردني الملك عبد هللا بتزويده بأجهزة إنذار ودفاع 
ضد المسّيرات من إنتاج إيراني، وجزء من هذا العتاد، الذي أصبح متاحًا بعد االنسحاب األميركي 

 من أفغانستان، سُينقل إلى األردن لهذا الغرض.
راتيجية بين إسرائيل والواليات المتحدة جرى البحث عدة مرات في خطر في إطار العالقات االست

المسّيرات اإليرانية، كما ُطرح الموضوع أيضًا في لقاء رئيس الحكومة والرئيس بايدن في البيت 
األبيض. وفي الواقع، تغّير المسّيرات اإليرانية وجه القتال الجوي في الشرق األوسط، وسيكون لها 

 ة معركة عسكرية مستقبلية تخوضها إيران ووكالؤها ضد إسرائيل.دور مهم في أي
أميركية مشتركة لفحص سبل معالجة  –منذ والية الرئيس ترامب ُشكِّلت مجموعة عمل إسرائيلية 

 خطر المسّيرات اإليرانية وتواصل هذه المجموعة عملها خالل والية بايدن أيضًا.
هددة بالمسّيرات اإليرانية، مثل السعودية واألردن، إلى وتقترح إسرائيل انضمام الدول العربية الم

 التعاون مع الواليات المتحدة في هذا الموضوع.
 «مركز القدس للشؤون العامة والسياسة»موقع 

 4/11/2021، األيام، رام هللا
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