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وأظهرت مقاطع نُشرت على مواقع التواصل االجتماعي جندياً إسرائيلياً يقترب 
كبة رواجبه عند حاجز حوارة ويطلق النار عليه، وال يظهر يف املقاطع من مر

  يش اإلسرائيلي أن رواجبه قام به.الهجوم املزعوم الذي ادعى اجل
  

  [إضراب األسير األمني الفلسطيني 
  ماهر األخرس عن الطعام يدخل يومه املئة]

  
  5/11/2020"هآرتس"، 

  
األخرس عن الطعام أول أمس دخل إضراب األسير األمني الفلسطيني ماهر 

وذلك احتجاجاً على اعتقاله إدارياً من جانب اسرائيل ، (الثالثاء) يومه املئة
 .بشبهة العضوية يف منظمة "إرهابية"

ويحذر حمامو األخرس ومنظمات حقوق اإلنسان منذ أكثر من شهر من أن حياته 
 .يف خطر إذا ما استمر يف إضرابه عن الطعام

باء من أجل حقوق اإلنسان" يف بيان صادر عنها أمس وقالت منظمة "أط
(األربعاء)، إن األخرس يف خطر فوري ومميت. وأشارت إىل أن األشخاص الذين 
يضربون عن الطعام وال يشربون شيئاً سوى املاء أليام متتالية يبدأون باملوت 

 يف اليوم اخلامس والسبعين تقريباً.

ى واحملررين" الفلسطينية إن حالة وقال بيان صادر عن "هيئة شؤون األسر
   .يف األيام األخيرة وبدأ يفقد بصره ةخطر صورةاألخرس الصحية تدهورت ب

نه قلق للغاية بشأن أوقال مبعوث األمم املتحدة اخلاص نيكوالي مالدينوف 
حالة األخرس. وأكد معارضة اجملتمع الدويل منذ فترة طويلة الستخدام إسرائيل 

 .العتقال اإلداريا

وشدّد مالدينوف على وجوب توجيه تهم فورية إىل جميع املعتقلين إدارياً 
  .أو إطالق سراحهم من دون تأخير ،وحماكمتهم أمام حمكمة
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وهو إجراء يسمح باحتجاز املشتبه بهم  ،ويقبع األخرس رهن االعتقال اإلداري
بـ"اإلرهاب" إىل أجل غير مسمى من دون حماكمة ملدة تصل إىل ستة أشهر قابلة 

  للتجديد.
  

  [املنسق العام لشؤون مكافحة فيروس كورونا يطالب بمنع
  دخول املواطنين العرب إىل مناطق الضفة الغربية]

  
  5/11/2020"معاريف"، 

  
اإلسرائيلي املصغر لشؤون كورونا أمس (األربعاء) على صادق اجمللس الوزاري 

فتح احلوانيت الواقعة يف الشوارع يف البلدات اخلضراء ابتداء من يوم األحد 
  املقبل.

زبائن يف الوقت  4وسيتم فتح هذه احلوانيت اعتماداً على خطة تشمل استقبال 
القرار، وقال  وعارض وزير الصحة االسرائيلية يويل إدلشتاين كحد أقصى. هنفس

فرض مزيد من يف إن إسرائيل مل تبلغ بعد األهداف التي حددتها لالستمرار 
    التسهيالت، وحذّر من احتمال جتدد ارتفاع اإلصابات.

وعرض املنسق العام لشؤون مكافحة فيروس كورونا روين غامزو خالل اجللسة 
لى بلدتين غالق عاإلاألوضاع يف اجملتمع العربي وقال إن ال مفر من فرض 

نفتا ضمن البلدات احلمراء، وطالب بمنع دخول املواطنين العرب إىل عربيتين صُ 
ارتفاع اإلصابات هناك، وبإجراء فحوصات إىل مناطق الضفة الغربية نظراً 

   كورونا للعمال الفلسطينيين الذين يدخلون إىل إسرائيل.
  
   
  
  
  
  



ر

ىل 
س 
ة 
ي 

ة 

ت 
ت 

د 
ن 
 يرجى ذكر املصدر

حة اتهام إىل
تهديد رئيس
 من الشرطة
 االجتماعي

س احلكومة

رطة اعتقلت
ت التهديدات

أداء اجلنود
 عنصر من

االقتباس عند   

  من تل
  وعائلته]

ربعاء) الئح
هة قيامه بت
ديد عناصر
ع التواصل

ي بحق رئيس

لية أن الشر
لتي تضمنت

رائيلي أن أ
ي قام بها

 إسرائيلي م
س احلكومة و

ية أمس (األر
ل أبيب بشبه

وأيضاً تهد ،
 يف موقع

داء اجلنسي
  ئالتهم.

ة اإلسرائيلي
ا  التغريدات

  حداً للهدوء 
  فة الغربية]

جليش اإلسر
ق النار التي

م ضد شاب
تهديد رئيس

طة االسرائيلي
ن مدينة تل

،وعائلتههو
دات نشرها

لقتل واالعتد
ة وأبناء عائ

سان الشرطة
 بحذف كل 

2  

ب قد يضع ح
بي يف الضف

يف قيادة اجل
اولة إطالق

 الئحة اتها
بهة قيامه بت

/2020  

ابعة للشرط
ماً) من سكان
امين نتنياه
 عبر تغريد

 التهديد بال
رجال شرطة

س الناطق بل
ضي وقامت

  ل عسكري
11/2020

[فوز ترامب
ألمني النسب

مسؤولة يف
دّاً على حما

[تقديم
بشبأبيب 

/5/11وم"،

 السايبر التا
عام 26لي (

سرائيلية بنيا
وعائالتهم

الئحة تهم
حق وزراء ور

صادر عن
جلمعة املاض

مراسل - واع
/5رونوت"،

ا

م مصادر
ردّ ،رائيليين

 
5

يسرائيل هيو

جهت وحدة
شاب إسرائيل
حلكومة اإلس
إلسرائيلية و

  تويتر".

تضمنت الال
وبح ،عائلته

ذكر بيان ص
لشاب يوم اجل

  ملذكورة.

 
وسي يهوشو
يديعوت أحر

 أكدت
اإلسر

5 

  
"ي

  
وج
ش

احل
اإل
"ت

وت
وع

وذ
الش
امل

  
 

 

يو
"ي

  

  



االقتباس يرجى ذكر املصدرعند   
 
6 

عناصر أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية يف حاجز حوارة 
كان جيداً ويعكس حتسناً يف  ،العسكري بالقرب من نابلس أمس (األربعاء)

ود املقاتلين املوجودين يف جبهة فرقة يهودا األداء العمالين للجن
والسامرة [الضفة الغربية]. وأشارت هذه املصادر نفسها إىل أن السنة 
األخيرة شهدت عدة حوادث شبيهة بحادثة أمس وكُشف خاللها أن أداء 

ها أن تنتهي. ويف ضوء ذلك لاجلنود مل يكن جيداً ومل تنته كما كان ينبغي 
والسامرة العميد يانيف األلوف، الذي تسلم مهمات قرر قائد فرقة يهودا 

هذا املنصب قبل نحو سنة، أن يأخذ هذا املوضوع على عاتقه كمهمة 
شخصية ذات أولوية قصوى. ووضع لنفسه هدفاً فحواه أن يدرب اجلنود 
على حاالت الصدام مع "إرهابيين" عن قرب وتطوير القدرات العمالنية 

 للجنود إىل احلد األقصى.

 ام هذا القائد بتحصين احلواجز واملواقع العسكرية وتغيير نظام عمل وق
وبإجراء تمرينات واسعة على كيفية مواجهة  ،ورديات اجلنود يف احلواجز

"اإلرهابيين" من مسافة قريبة. ويطالب العميد األلوف جنود الفرقة بأن 
تنتهي أي مواجهة كهذه بصفر إصابات يف صفوف اجلنود اإلسرائيليين. 
ومع أن مثل هذا املطلب غير واقعي بتاتاً، لكن يؤكد اجلنود يف الفرقة أن 

 هناك روحاً جديدة يف كل ما يتعلق بمعاجلة خمتلف التهديدات.

  وفيما يخص األوضاع األمنية يف يهودا والسامرة، تشير املصادر
املسؤولة يف قيادة اجليش اإلسرائيلي إىل أن سبب تراجع عدد العمليات 

بية" منذ بداية السنة يعود إىل تفشي فيروس كورونا. وتشير آخر "اإلرها
التقديرات املتعلقة بكورونا إىل أن هناك ازدياداً يف عدد اإلصابات 
بالفيروس يف املناطق [احملتلة]، إىل درجة أن املنسق العام لشؤون 
مكافحة الفيروس روين غامزو طالب أمس بمنع املواطنين العرب يف 

وبمنع دخول عمال  ،لدخول إىل مناطق يهودا والسامرةإسرائيل من ا
فلسطينيين من هذه املناطق إىل إسرائيل. واملشكلة أن عدد هؤالء العمال 

عامل، نصفهم يعمل وفقاً لتصاريح خاصة،  200.000الفلسطينيين هو 
بالتسلل إىل  50.000يف املستوطنات، ويقوم  50.000يف حين يعمل 

 صاريح وتغض السلطات النظر عنهم.إسرائيل للعمل من دون ت
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  يُشار إىل أنه منذ إعالن إسرائيل أنها تنوي تطبيق خطة ضم مناطق من
الضفة الغربية إىل السيادة اإلسرائيلية توقف التنسيق األمني بين اجليش 
اإلسرائيلي واألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. كما يرفض 

ي أموال الضرائب التي جتبيها عباس تلقّرئيس السلطة الفلسطينية حممود 
إسرائيل ملصلحة السلطة بحجة أن موضوع الضم مل يسقط من جدول 

من  ر هذه األموال بعدة ملياراتأعمال احلكومة اإلسرائيلية. وتقدَّ
 شيكالت.ال

  وتشير التقديرات السائدة لدى قيادة اجليش إىل أن عباس ينتظر ظهور
الرئاسة األميركية، ويف حال فوز املرشح  النتائج النهائية النتخابات

ا يف الديمقراطي جو بايدن من املتوقع أن ينزل عباس عن الشجرة. أمّ
حال فوز الرئيس دونالد ترامب فمن املتوقع أن يجعل ذلك شهر تشرين 
الثاين/نوفمبر احلايل قابالً لالنفجار ووضع حدّ للهدوء األمني النسبي 

أيضاً إىل كونه الشهر الذي يحيي فيه  املستمر منذ نحو سنة، نظراً
الفلسطينيون الذكرى السنوية لوفاة ياسر عرفات، والشهر الذي تصادف 
فيه ذكرى مرور سنة على قيام إسرائيل بتصفية القيادي يف حركة 

 اجلهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا.        

 

  حملل سياسي -تسفي برئيل 
  3/11/2020"هآرتس"، 

  
  ترامب فعل املستحيل، لكنه ترك الشرق األوسط 

  مصاباً بجروح  أكثر مما وجده
  

 مثيرة لالهتمام. الرجل يعرف كيف يقدم  كانت مع ترامب األربع السنوات
ضاً، وكيف يجذب اجلمهور يف كل العامل، وأن يثير الضحك بصورة عر

 مأساوية حتى عندما يتحدث بلغة إنكليزية ركيكة، وأن يثير موجات
  تسونامي على شبكات التواصل االجتماعي أكثر من أي زعيم آخر.

 ستبدين، وآمن بأن معهم فقط يمكن عقدتصادَقَ ترامب مع احلكام امل 
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صاخبة عُرفت باسم صفقات. دخل إىل  الشرق األوسط مع "صفقة" 
من جانب واحد، جانب ترامب. يف أحالمه، رأى  تقّعوُ"صفقة القرن"، 

بين إسرائيل والعرب، عشرات مليارات الدوالرات  ترامب سالماً شامالً
  يف غزة، واخلليل، وعمّان.  زدهرتغمر رمال الصحراء  وأبراج ترامب ت

  ترامب يستحق كل الثناء على جناحه يف حتقيق التطبيع بين إسرائيل
واإلمارات والبحرين، والسودان على الطريق أيضاً. كل دولة حصلت على 

، السودان 35-مارات ستحصل على طائرات أفرزمة بحسب حاجتها. اإل
سيرفع اسمه من قائمة الدول املؤيدة لإلرهاب، والبحرين سيستفيد مما 

الرابح األكبر. ما حدث هو طبعاً ثورة تاريخية هي تبقى. لكن إسرائيل 
ي أنشأ حزاماً من التأييد العربي لدولة إسرائيل، من موذجكبيرة، تغيير ن

إقليمياً أو مالياً.  وأدون أن يُطلب منها أن تدفع مقابله ثمناً أيديولوجياً، 
 -هذا هو إجناز العصر. لكن "صفقة العصر" هذه ال تُنهي النزاع اإلسرائيلي

  الفلسطيني.
 ئيل والدول العربية. ترامب مل يصنع معجزة ومل يحلّ نزاعاً دموياً بين إسرا

هو ليس جيمي كارتر وال بيل كلينتون. لقد منح توقيعه لتشريع استمرار 
االحتالل، وضم هضبة اجلوالن، ونقل السفارة األميركية يف القدس، 
وقضى على مكانة واشنطن كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، ويف 

  ين.الوقت عينه قضى على األفق السياسي إلسرائيل والفلسطيني
 اتبع ترامب استراتيجية الشركات التي تعتمد على  يف الشرق األوسط

نظرية أن زعماء الدول هم مدراء عامّون أو مدراء شركات ال يخضعون 
 اليعتقد ترامب أن يف هذه املنطقة الس إدارة عامة أو جلان عمالية. جمل

قة أهمية للرأي العام، وللشعور الوطني، وللتاريخ والثقافة. تكفي عال
وثيقة مع زعيم كي ينجز صفقة. هو الزعيم الوحيد يف العامل الذي يعتبر 
أردوغان، رئيس تركيا، حليفاً حمترماً. "أتفاهم معه بصورة جيدة وهو 

  يصغي إيلّ"، قال ترامب يف مقابلة يف آب/أغسطس.
  حتى عندما وجّه صديقه هذا صفعة إليه بشرائه منظومات الصواريخ

الروسية، وأيضاً عندما هاجم األكراد، حلفاء الواليات املتحدة يف احلرب 
ضد داعش، حظي أردوغان بدعم ترامب الكامل، الذي  برّر شراء الصواريخ 
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بأن إدارة أوباما رفضت بيع تركيا صواريخ متقدمة. ليس من املستغرب 
ن يتخوف أردوغان من نتائج االنتخابات الرئاسية. هو مل يواجه بعد أ

  رئيساً أميركياً يقدر على أن يرفع صوته عليه.
  ة ترامب يف الصفقات هو حتديداً إلغاء الصفقة: براعأهم ما يميز

. كان واثقاً من أن سياسة 2018االنسحاب من االتفاق النووي يف سنة 
على الركوع وقبول كل شروطه. بعد مرور "الضغط األقصى" ستجبر إيران 

. وضعها صعب، وهي غارقة ونشيطة عامين، ال تزال إيران يف قيد احلياة
يف إحدى أصعب األزمات االقتصادية يف تاريخها، لكنها تواصل دعم 
حزب الله، وتمويل امليليشيات الشيعية يف العراق، وتدرّب وتموّل 

ألسد. كما أنها زادت من كميات احلوثيين يف اليمن، وتمسك بيد بشار ا
اليورانيوم التي تخصبها، وأعادت إحياء أجهزة طرد مركزي كانت 
متوقفه عن العمل. حالياً، ترامب واثق بأن لديه صفقة جديدة وناجحة 
يقترحها على إيران. إذا انتُخب سيجعل العامل يرى كيف يكون التعامل مع 

ارع إىل الرد على إطالق إيران. لكن هذا هو ترامب نفسه الذي مل يس
صواريخ إيرانية أصابت أهدافاً أميركية وسعودية، وأهدافاً يف اإلمارات. 

لها. هو كان مستعدًا  هامل يتطوع لتقديماملساعدة عندما طلبت  السعودية 
للمساعدة، لكن، فقط يف مقابل ثمن. الصفقة هي صفقة. ترامب، مقارنة 

دامها غازاً ساماً ضد مواطنيها، بأوباما، هاجم فعالً سورية بعد استخ
لكنه مؤخراً يجري مفاوضات إلطالق سراح مدنيين أميركيين معتقلين، 

  ومَن قال إنه ال يُجري مفاوضات مع إرهابيين؟
  ثالث مرات وعد ترامب بسحب قواته من الشرق األوسط كجزء من سياسة

اً مع االنفصال التي رفع شعارها. مرة يف أفغانستان عندما وقّع اتفاق
طالبان، املنظمة نفسها املسؤولة عن قتل آالف املدنيين األفغان، ومرة 
ثانية عندما أعلن إخراج القوات األميركية من سورية، ومرة ثالثة عندما 
وافق على إخراج قواته من العراق. االنسحاب من أفغانستان ال يزال ينتظر 

التفاوض على التنفيذ. االنسحاب من سورية يتراخى، وترامب يواصل  
بقاء القوات يف العراق، وعلى الطريق يترك وراءه سلسلة من اجلثث. 
أفغانستان تواصل خوض حروبها مع طالبان، األكراد يف سورية فقدوا 
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الثقة بالرئيس األميركي،  وعلى الرغم من جلم االنسحاب من سورية، فقد 
ت مع بدأ األكراد يتصادقون مع الروس وهم مستعدون إلجراء مفاوضا

األسد، كي يصمدوا يف وجه الهجمات التركية. "األكراد ليسوا مشكلتنا" 
قال ترامب بعد إعالن االنسحاب. العراق الذي طالب بانسحاب القوات 
األميركية، يتخوف اآلن من البقاء وحده يف مواجهة داعش الذي يرفع 

لى رأسه يف احملافظات الشمالية، أمّا تركيا فقد سبق أن أجرت جتربة ع
منظومات الصواريخ الروسية.  لقد جعل ترامب من الواليات املتحدة يف 

غائبة، وليست فقط غير  - الشرق األوسط شخصية غامضة، حاضرة
  مهيأة حلل النزاعات، بل تساهم يف إطالتها وتغذيتها. 

  الشريكة العربية األكثر أهمية للواليات املتحدة، السعودية، يسيطر عليها
بن سلمان الذي حتول إىل شخصية غير مرغوب فيها يف  ويل العهد حممد

الواليات املتحدة بعد قتل الصحايف جمال خاشقجي. منذ أكثر من عامين 
مل تطأ قدماه أراضيها على الرغم من أنه وعد بشراء سالح وطائرات بنحو 

مليارات دوالر. لكن ترامب كان الزعيم الوحيد الذي امتنع من اتهام  110
بخالف استنتاجات أجهزة  -اشرة باملسؤولية عن اجلريمةبن سلمان مب

وأفشل شخصياً قرار الكونغرس منع بيع سالح  - االستخبارات األميركية
إىل بن سلمان. صحيح أن ترامب أجبر السعودية على إجراء مفاوضات مع 
احلوثيين يف اليمن، لكن السالح األميركي ال تزال تستخدمه القوات 

هجماتها على جتمعات السكان يف اليمن يف حرب مستمرة السعودية يف 
  ألف شخص. 100سنوات، وحصدت حياة أكثر من  5منذ 

 الدولة التي تستضيف أكبر  - أيضاً جهود ترامب لرأب الصدع بين قطر
وبين السعودية والبحرين واإلمارات  - قاعدة عسكرية يف الشرق األوسط

دول خليجية مع  3فرضته ومصر مل تنجح. احلصار االقتصادي الذي 
مصر على قطر، قوّى عالقات قطر مع تركيا، ومع إيران، ومعاً أقاموا 
حموراً مشتركاً يحاول أن يحل حمل احملور العربي املؤيد ألميركا. تركيا 
وقطر تقفان على رأس جبهة يف ليبيا، يف احلرب التي تدور بين احلكومة 

فة حفتر، يف مقابلهم تقف املعترف بها وبين اجلنرال االنفصايل خلي
جبهة روسية فرنسية سعودية إماراتية ومصرية. يف هذه اجلبهة  كما يف 
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  صدر حديثاً 
  

  : حتول شعب1987انتفاضة 
  
  

 .عالء جرادات ،روجر هيكوك تقديم وحترير:
  
  
  

 

  
  
  
  

 

عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيرزيت وغزة 
، 2017تشرين الثاين/نوفمبر  30إىل  24وبيروت، من 

: احلدث والذاكرة"، بمناسبة 1987مؤتمراً بعنوان: "انتفاضة 
اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة عاماً على  30مرور 
. ويستند هذا الكتاب إىل أوراق ومداخالت وشهادات 1987

 قُدمت يف هذا املؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة والتحكيم.
يعكس املساهمون رؤى سياسية متنوعة، ذلك بأنهم 
منخرطون يف طيف واسع من احلقول: من التعليم إىل العلوم 

شارك بعضهم يف األحداث موضوع إىل التجارة إىل الفن. و
النقاش، وكان البعض اآلخر يف سن صغيرة خاللها، لكنهم 
اجتمعوا ليفكروا يف أسباب وجمريات وتبعات أحداث تعود 

  إىل جيل إىل الوراء.
هذه األمور كلها جعلت من هذا الكتاب الكتاب األول والفريد 
 يف نوعه الذي يقدم رؤى لالنتفاضة متعددة األبعاد ومن

خمتلف األجيال، والذي يبحث عن مفاتيح ألبواب مستقبل 
فلسطيني غارق يف ماض مضطرب ومتناقض. وبهذا فهو 
يخدم قراء متنوعين، متخصصين وغير متخصصين، ممن 
يسعون لفهم فصل أساسي من تاريخ فلسطين والشرق 

  األوسط والعامل، بصورة أفضل.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650673

