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 اليوميات الفلسطينية
 2020 نوفمبر/ تشرين الثاني

 1/11/2020 ،األحد

 كية على تمويل يمحمد اشتية على خطورة إقدام اإلدارة األمر الفلسطيني رئيس الوزراء  أكد
األمر شرعنة  على أن ا  شددوالجوالن، م الغربية نشاطات علمية في المستعمرات في الضفة

 "السالم عمليةـ"في رام اهلل مع المبعوث السويسري ل، خالل لقائه وقال اشتية لالحتالل واالستيطان.
وكل جهودنا مركزة على  ،: "ذاهبون لالنتخابات كخيار استراتيجيRoland Stinger رونالد شتينغر

 ،إنجاحها وتذليل العقبات لتكون بوابة إلنهاء االنقسام، وترتيب بيتنا الداخلي واستعادة الوحدة
 1.ومواجهة التحديات الخارجيةلنتمكن من الصمود 

 شعبنا الفلسطيني غادر مربع "أن  ة لحركة فتح اللواء جبريل الرجوبأكد أمين سر اللجنة المركزي
االنقسام، ونعمل على تجسيد وبناء شراكة وطنية حقيقية عبر الحوار المستمر مع حركة حماس، 

 2.مع حماس وباقي الفصائل أن هناك حالة توافق على ، مؤكدا  "وباقي فصائل العمل الوطني
   ضغوط عربية وأجنبية "من  محمد الهندير عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي حذ

حركة فتح إلى التوجه فورا  إلى الهندي . ودعا "كبيرة ُتماَرس لتأخير المصالحة الفلسطينية
 3م المؤسسات الفلسطينية الوحدوية.انتخابات تعيد تنظي

 لى نظيره في جمهورية أن الوزير غابي أشكنازي توجه بالشكر إ يةسرائيلاإلخارجية نت وزارة الأعل
جمهورية "، على البيان الذي نشره، وقال فيه إن Roberto Alvarez روبيرتو ألبيريز الدومينيكان

 4."من تل أبيب إلى مدينة القدس إسرائيلالدومينيكان تدرس بجدية نقل سفارتها في 
 حالتها إلى  ،يةإسرائيلرة والصناعة الكويتية إغالق متاجر أحدها يبيع منتجات أعلنت وزارة التجا وا 

رق التفتيش ضبطت منتجات من الكيان ف  "، إن فيفي بيان صح ،وقالت وزارة التجارة النيابة.
تباع في إحدى شركات قطع غيار  ،الصهيوني محظورة في األسواق المحلية حسب القانون

 5."يخ الواقعة في الكويت العاصمةالسيارات في منطقة الشو 
 خالل اجتماع له ،صادق اإلماراتي جلس الوزراءأفادت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية )وام( بأن م ،

االتفاقيات شملت اتفاقية بين حكومتي هذه أن  ةوضحم ،اتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي سبع على
 6طني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.بشأن اإلعفاء المتبادل لموا "إسرائيل"اإلمارات و

 قال توني بلينكن Antony Blinkenي جو بايدنمريك، كبير المستشارين السياسيين للمرشح الرئاسي األ، 
لإلمارات يترك االنطباع  35-فأإن بيع طائرات  ،"إسرائيلصحيفة "تايمز أوف موقع في حوار مع 

بأن  بلينكنواعترف  كان عبارة عن نوع من "المقايضة".بأن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب 
سرائيل"و  "،إسرائيلـ"إدارة الرئيس السابق باراك أوباما خصصت تلك الطائرة ل  7فقط في المنطقة". ا 
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  لمساعدة السلطة الفلسطينية  ،مليون دوالر( 11.65)نحو ماليين يورو  10قدم االتحاد األوروبي
لموظفيها المدنيين، غالبيتهم  2020/ سبتمبر ن شهر أيلولومخصصات تقاعد ع رواتبفي دفع 

 8من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

  2019 سنة بأن عدد المؤسسات الصناعية العاملة خاللالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أفاد 
ربية، مؤسسة في الضفة الغ 15,899مؤسسة ) 20,710بلغ السلطة الفلسطينية أراضي في 

 2018.9 سنةمقارنة مع  %3نسبته  مؤسسة في قطاع غزة(، وقد شهدت نموا   4,811

 2/11/2020 ،اإلثنين

 على  القدسفي بلدية االحتالل ية في سرائيلصادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية اإل
مخطط استيطاني ضخم على أنقاض المنطقة الصناعية في وادي الجوز، يطلق عليه اسم 

كجزء من  ،وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أنه .أو بالسيليكون فالي" سيليكون"وادي ال
وتهدف بلدية االحتالل إلى  مبنى مملوكة لفلسطينيين وهدمها. 200 حونإخالء  سيتم   ،المشروع

قامة إسرائيلإقامة منشآت صناعية عالية التقنية لصالح شركات  غرفة  900 حونية في المنطقة، وا 
 10افسة الفنادق الفلسطينية بالمدينة.فندقية لمن

 "بنهب المزيد من األراضي في الضفة الغربية، من خالل ية سرائيلاإل أوصت "اإلدارة المدنية
 وتعليق خطة ضم   ،ةمستعمر اإلعالن عنها أنها "أراضي دولة"، وذلك إثر إلغاء قانون شرعنة ال

وحسب  ."يومال إسرائيلفة "، حسبما ذكرت صحي"إسرائيل"مناطق في الضفة الغربية إلى 
ومئات آالف الدونمات "غير  (2كم 106) آالف دونم 106 الصحيفة، فإن االحتالل أجرى مسحا  لـ

 11.ولم يتم اإلعالن عنها "أراضي دولة" حتى اآلن ،المزروعة"
 وتحقيق  ،بهدف تعزيز الموارد المائية ؛إنشاء "شركة مياه فلسطين" الفلسطيني قرر مجلس الوزراء

ستدامة المائية والمالية والمؤسسية، لتكون شركة حكومية، واعتماد خطة إنشاء مرافق المياه في اال
 12.المحافظات، والبدء بدمج مزودي خدمات المياه بها

 سالمية يتم  خمس أن  ي إيلي كوهينسرائيلستخبارات اإلكشف وزير اال  والحديثالتفاوض  دول عربية وا 
 عت مع اإلمارات والبحرين والسودان.النضمام لالتفاقيات التي وق  ية، من أجل اأمريكمعها بوساطة 
في حديث لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن تلك الدول هي السعودية،  ،وأوضح كوهين

 13عن أمله في التوصل التفاقيات معها في أقرب وقت. ا  وُعمان، وقطر، والمغرب، والنيجر، معرب
  جيروزاليم بوستفي تصريحات لصحيفة ، ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى أعلن، 

إلى عمله  في حال فوز دونالد ترامب بوالية رئاسية ثانية فسيغير المنطقة لقرن مقبل، مشيرا   أنه
قال فريدمان إن هناك ما و  ، وتشديد الضغط على إيران."إسرائيل"توسيع دائرة التطبيع مع على 
 14."إسرائيل"على أهبة االستعداد إلقامة عالقات مع دول أخرى  10إلى  5بين 
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 إلى  بأن عدد العاطلين عن العمل وصل يةسرائيلدائرة اإلحصاء المركزية اإل معطياتفادت أ
وأن نسبة البطالة وصلت  بسبب تفشي فايروس كورونا، منذ اإلغالق األول شخص، 1,079,500

، ونسبة تقريبا   ألفا   180بدء جائحة كورونا  عدد العاطلين عن العمل قبل كان ، بعدما%22.7إلى 
 15.%9.3حو نالبطالة 

  ُهجوم مسلح استهدف معبدا  يهوديا  في وسط فييناب عدد آخر في يصأُ ل سبعة أشخاص و ت  ق .
 16هاجمين كان انتحاريا  وفجر نفسه.أن أحد الموأفادت تقارير 

 3/11/2020 ،الثالثاء

  قوات ن إ، لها ، في تقرير)مدينة الشعوب( ر عميمعي يةسرائيلاإلحقوقية المنظمة القالت
وهو األعلى  ،، مضيفة أن هذا الرقم قياسي2020خالل سنة  وحدة سكنية 125االحتالل هدمت 

، 2018في  72و ،2019 سنةفي منازل  104هدم  تم  أنه  المنظمة وأوضحت .عاما   20منذ 
، في سنة عمليات الهدم إلى أن معظم منظمةالت وأشار  .2016في  123، و2017في  86و

 17.(منزال   31)، وسلوان (منزال   46)في منطقتي جبل المكبر  تم   ،2020
  أعلن المتحدث باسم مجلس النواب المصري صالح حسب اهلل تأييد المجلس المطلق والتام لقرار

السلطات المصرية إغالق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام حركة البضائع والمركبات، مع 
، وذلك بدعوى رصد 5/11/2020 الخميس يومتمرار ترحيل العالقين فقط حتى صباح اس

، إن "األمن القومي المصري هو له في بيان ،وقال حسب اهلل"تجاوزات" من قبل حركة حماس. 
أحمر، وال يمكن التهاون فيه، وبالتالي لن تسمح الدولة المصرية أبدا  بالعودة إلى الوراء، أو  خط  

واإلرهاب  والظالم حدث من انفالت أمني، واختراق للحدود المصرية، من قوى الشر استرجاع ما
 18تعبيره. "، على حد  2011عام  خالل أحداث ثورة

 أعلن وزير الخارجية الماالوي أيزنهاور ماكاكا Eisenhower Mkaka نظيره، في لقاء مع 
موعد أقصاه  فيقدس المحتلة، في ال لها ي غابي أشكنازي، أن بالده تعتزم فتح سفارةسرائيلاإل

 2021.19 سنةصيف 
 ية إسرائيلودمرت جرافات  في غور األردن. ،فلسطينيا   80ية مساكن لنحو سرائيلهدمت القوات اإل

واأللواح  ،وحظائر الماشية ،بما في ذلك الخيام ،قرية حمصة البقيعة البدوية الصغيرة بأكملها
 20قرب مدينة طوباس. ،الشمسية

 4/11/2020 ،األربعاء

  إسرائيل"تنوي أخذ أموال المقاصة من  إن السلطةقال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية"، 
ذا فاز جو بايدن في انتخابات الرئاسة إ، واستئناف التنسيق األمني والمدني معها تدريجيا  

الرئيس فإن المحيطين ب ،)مكان( ية العامةسرائيلهيئة البث اإلقناة تقرير لوبحسب . مريكيةاأل
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الفلسطيني محمود عباس يضغطون عليه باتجاه استالم أموال الضرائب المستحقة للسلطة، وعلى 
ورئيس جهاز المخابرات ماجد  ،رأس هؤالء عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ

 21شتية.اورئيس الحكومة محمد  ،فرج
 قانوني باألمن الوقائي المستشار العلى  ،من مسافة صفر ،النار يسرائيلأطلق جيش االحتالل اإل

اإلعالن عن استشهاده  ، قرب حاجز حوارة عند مدخل نابلس، وتم  بالل عدنان رواجبة الفلسطيني
 22باتجاه جنود االحتالل. وادعى جيش االحتالل أن رواجبة أشهر مسدسا   .ا  الحق

 ُهدم 2020ن من العام نه "حتى اآلأ (أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ذكر ،
مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما ُهدم  689

وقالت  فلسطينيا  وتركهم بال مأوى". 869، مما أدى إلى تهجير 2016خالل عام بأكمله منذ العام 
، األرض الفلسطينية المحتلة، المنسقة اإلنسانية المؤقتة في Yvonne Helle السيدة إيفون هيلي

طفال ،  41شخصا ، من بينهم  73، [4/11/2020 الثالثاء] أمس : "ُهج ر، يومهاصادر عن في بيان
"زارت : قائلةوتابعت . حمصة البقيعةفي قرية  ،"ية منازلهمسرائيلبعدما هدمت السلطات اإل

لت هدم  ُهدم في أي عملية هدم  مبنى، وهو عدد يفوق ما 76الوكاالت اإلنسانية التجمع وسج 
 23أخرى على مدى العقد المنصرم".

 حصيلة ن إ لها،في تقرير  ،ي لحقوق اإلنسانسرائيلمركز المعلومات اإل -منظمة بتسيلم  تقال
 ،2020سنة في األشُهر العشرة األولى من  منزال  فلسطينيا   218بلغت ية سرائيلسياسات الهدم اإل
. وأشار المركز إلى أن عمليات من القاصرين 404 من بينهم ،فلسطينيا   798د يمما تسبب بتشر 

 2017.24فلسطينيا  في  521، و2018في  397، و2019في فلسطينيا   677 الهدم تسببت بتشريد
  شركة فالي دبيأعلنت Flydubai، تسيير أول رحالت مباشرة تبدأ أنها س ،منخفضة التكلفة

إنها ستقوم بتسيير رحلتين  وقالت الشركة .26/11/2020في  "إسرائيل"منتظمة بين اإلمارات و
 25بين إمارة دبي وتل أبيب. يوميا  

 إن جامعة الدول العربية انتهت منذ زمن بعيد،  ،قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي
أن جزءا  على المرزوقي  وشددي. سرائيلاإلعدم رفضها للتطبيع مع االحتالل  وتأكدت نهايتها بعد

ي والواليات سرائيلآخر دخل التبعية المباشرة لالحتالل اإل ا  العربية بصدد االنهيار، وجزء من الدول
 26ية وغيرها من األنظمة، وأن أغلبية األنظمة العربية في حالة تفكك.مريكالمتحدة األ

 5/11/2020 ،الخميس

   يط في منظمة التحرير التابع لدائرة العمل والتخط ،مركز عبد اهلل الحوراني للدراسات والتوثيقق وث
، استشهاد الفلسطيني شعبال ية بحق  سرائيل، في تقريره الشهري حول االنتهاكات اإلالفلسطينية

صابة  2020.27 أكتوبرآخرين، خالل تشرين األول/  450اعتقال و  ،بجروح مئة مواطنين وا 
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   ت للسياسات" على مذكرة تعاون مع "مركز اإلمارا معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيليع وق
وفي بيان صادر عن  ظبي، تضمنت التعاون في مجاالت بحثية مختلفة. اإلماراتي في أبو

وال سيما في  البحث تناول اتجاهات التحوالت في المنطقة، فإنالمركز، وحسب مذكرة التفاهم، 
 ،هوالتهديد اإليراني وطابع مواجهت ،كل ما يتعلق بـ"الجهات التي تهدد االستقرار اإلقليمي

، فقد اتفق مذكرةالوحسب  والقضية الفلسطينية". ،يةمريكوالتداعيات المحتملة لنتائج االنتخابات األ
والتعاون في مجال إجراء أبحاث استراتيجية تتعلق  ،المركزان على تدشين مؤتمرات مشتركة

 28"بقضايا األمن القومي للدولتين ومنطقة الشرق األوسط".
  تحاد األوروبي في بروكسل بيتر سانتوالرسمي باسم اال المتحدثأكد Peter Santo  أن استمرار

 ودعا الدولتين. أمام حل   ي بهدم المباني الفلسطينية، يشكل عائقا  سرائيلسلطات االحتالل اإل
في بيان له، سلطات االحتالل لوقف جميع عمليات هدم المباني، بما فيها الممولة من  ،سانتو

 29االتحاد األوروبي.
  خالل ندوة  ،بلوماسيون ونشطاء سياسيون في القارة األوروبيةيود ،أوروبيون لمانيونبر أجمع

(، على أن اتفاقيات EuroPal Forum نظمها منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني )يوروبال فورم
القضية الفلسطينية وال بالسالم بين  ال عالقة لها بحل   "إسرائيل"التطبيع األخيرة بين دول عربية و

وطالبوا االتحاد األوروبي بدعم وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق  يين والفلسطينيين.سرائيلإلا
 30على انتهاكاتها للقانون الدولي. "إسرائيل"بفلسطين، وباستخدام اآلليات المتاحة لمحاسبة 

  ح ي لصالأمريكمليون دوالر  20.7أعلنت المملكة المتحدة تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة
 31مليون دوالر. 66إلى  سنةال هوكالة األونروا، وبذلك يرتفع إجمالي دعم المملكة المتحدة للوكالة هذ

  اقتحموا المسجد األقصى، عبر  مستوطنا   373أفاد تقرير أصدره مركز معلومات وادي حلوة أن
حتالل خالل وأدُّوا طقوسهم الخاصة خالل االقتحامات، بحراسة مشددة من قوات اال باب المغاربة،

دت من تنفيذ االعتقاالت في وبي ن التقرير، أن قوات االحتالل صع   .2020 أكتوبرول/ األتشرين 
 32.سيدة 15و، قاصرا   45حالة اعتقال منهم  200، حيث رصد المركز الفترة ذاتهاالقدس خالل 

 تت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة )لجنة المسائل السياسية ال نهاء صو  خاصة وا 
 33قرارات تخص فلسطين. 6االستعمار(، لصالح 

 6/11/2020 ،الجمعة

 أيام، بعد اتفاق يقضي  103 الذي استمر لـ ،إضرابه عن الطعام عل ق األسير ماهر األخرس
 26/11/2020.34باإلفراج عنه في 
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 أو  6 عن قرب وصول أولى سفن الصواريخ من نوع ساعر يسرائيلأعلن الناطق بلسان الجيش اإل
Sa'ar 6  لتعزيز قوات سالح البحرية، التي تحمي المياه االقتصادية والمصالح االستراتيجية

 35وتحمي بشكل خاص آبار الغاز التي أقامتها في البحر األبيض المتوسط. ،لحدودها البحرية

  العشرين ي لألسبوع سرائيلتواصلت ضد رئيس الوزراء اإل االحتجاجاتأن أفادت مواقع اإلعالم العبرية
 36.ملفات الفساد وسوء إدارته لجائحة كورونا على التوالي، في القدس المحتلة وتل أبيب، ضد  

 فلسطيني من سكان الضفة الغربية ألفي، بأنها منعت أكثر من لها أقرت شرطة االحتالل، في بيان 
القدس  في األوقاف اإلسالمية رت مصادروقد   ألداء الصالة. في القدس من دخول البلدة القديمة

 37ية.سرائيلالقيود اإل من رغمبالأن عشرات آالف المصلين تمكنوا من أداء الصالة 

 بحق   إداريا   قرارا   880إن محاكم االحتالل العسكرية أصدرت  قال مركز فلسطين لدراسات األسرى 
 2020.38سنة أسرى فلسطينيين منذ بداية 

 على الدمار الذي خلفته  المملكة المتحدةتحاد األوروبي و رؤساء بعثات وممثلو دول اال اط لع
بهدم أكثر ، بعد قيامها ي في تجمع حمصة البقيعة باألغوار الشماليةسرائيلاالحتالل اإل جرافات

 39.طفال ، دون مأوى 41، ما ترك ثالثة أرباع سكانه، بمن فيهم للتجمع تابعا   من سبعين مسكنا  

 7/11/2020 ،السبت

 ي مريك، الرئيس األله كتب السياسي لحركة حماس، في بيان  دعا إسماعيل هنية، رئيس الم
ية الظالمة لشعبنا، والتراجع مريكتصحيح تاريخي لمسار السياسات األ"المنتخب جون بايدن إلى 

لغاء قرار عد  القدس عاصمة لالحتالل ،عما يسمى صفقة القرن  ."ية إليهامريكونقل السفارة األ ،وا 
وبشكل خاص  ،ارات المتعلقة بمحاوالت تصفية قضية الالجئينإلى إنهاء كل القر  هنية ودعا

 40في محاولة إلنهائها. األونروا،تقليص الدعم لوكالة 

  انطلق المؤتمر اإللكتروني األول لرواد ورائدات بيت المقدس، بهدف تعزيز الحوار حول دور
الدفاع عن آالف ناشط في مجال  5األمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، بمشاركة أكثر من 

ونظ م المؤتمر، الذي انعقد على مدى يومين، كل من "االئتالف العالمي لنصرة  قضية فلسطين.
القدس وفلسطين" ومركز "عالقات تركيا والعالم اإلسالمي"، ومقره إسطنبول. وتحت شعار "القدس 

ية الفلسطينية أمانة والتطبيع خيانة"، شارك العديد من الشخصيات البارزة والفاعلة في خدمة القض
وألقيت عدة كلمات  دولة، عبر منصة إلكترونية فيها ليكون المؤتمر األضخم إلكترونيا . 70من 

خالل المؤتمر، تناولت أهداف المؤتمر، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل 
ن العام لـ"االئتالف األمي دعاو  التطورات الخطيرة التي تمر  بها القضية. على نصرتها، في ظل  

إلى إطالق  ،في كلمته االفتتاحية للمؤتمر، العالمي لنصرة القدس وفلسطين"، محمد أكرم العدلوني
طلق أو  مبادرة لجمع مليون توقيع على ميثاق األمة وأحرار العالم لرفض التطبيع بكل أشكاله.
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عب الفلسطيني بالشراكة مع جملة من المشاريع الرائدة لدعم صمود الش ،خالل المؤتمر ،االئتالف
 41والمبادرات لمواجهة التطبيع. الحمالت، إضافة لجملة من في تركيا وقف فلسطين

 تدشين ائتالف "القوى  ،بية وعلماءوتكتالت إعالمية وشبا ،ومنظمات أهلية ،أعلنت أحزاب سياسية
 وتكتال   حزبا   28 وأفاد مراسل األناضول بأن ".إسرائيلالشعبية السودانية لمقاومة التطبيع مع 

 42".إسرائيلعت على ميثاق "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع مع ومنظمة وق  
 في  فلسطينية ي بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبان  سرائيلطالبت بلجيكا سلطات االحتالل اإل

وأعربت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان  .بناؤها بدعم بلجيكي تم   ،حمصة البقيعةقرية 
في، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم واالستيالء من قبل سلطات صح

 43االحتالل على المباني والمشاريع اإلنسانية في المنطقة المصنفة ج في الضفة الغربية.
 8/11/2020 ،األحد

   ية مريكللواليات المتحدة األ جو بايدن بفوزه رئيسا   محمود عباس يةفلسطينال السلطةأ رئيس هن
عن تطلعه للعمل  عباسوأعرب  .Kamala Harris كاماال هاريس المنتخبةللفترة المقبلة، ونائبته 

دارته من أجل تعزيز العالقات الفلسطينية   44ية.مريكاألمع بايدن وا 

  أحمد مجدالني: "نعم هناك ارتياح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال
امب االنتخابات، ونحن بانتظار معرفة كيف ستتبلور الوعود التي أطلقها فلسطيني لخسارة تر 

 45."الرئيس المنتخب خالل حملته االنتخابية

   للواليات المتحدة األمريكية جو بايدن بفوزه رئيسا  نتنياهو  بنيامين اإلسرائيليةحكومة الرئيس أ هن. 
ني إلى جو بايدن وكاماال هاريس. عبر تويتر: "أود أن استهل كالمي بنقل التها نتنياهووكتب 

 عاما   40عرفه منذ ما يقرب من ألدي عالقات شخصية طويلة األمد ودافئة مع جو بايدن الذي 
: "إنني متأكد أننا سنواصل العمل معهما من أجل قائال   وأضاف كصديق كبير لدولة إسرائيل"،

شكر نتنياهو و  يات المتحدة".االستمرار في تعزيز التحالف الخاص القائم بين إسرائيل والوال
وعلى  ،وتجاهي شخصيا   ،الصداقة التي أظهرتموها تجاه إسرائيل"على  في رسالة مصو رة،، ترامب

 وعلى الوقوف ضد   ،الجوالنوبالسيادة اإلسرائيلية على  ،اعترافكم بأورشليم كعاصمة إسرائيل
غير  دينا الذي وصل قمما  وعلى توسيع رقعة التحالف بين بل ،وعلى اتفاقيات السالم ،إيران

 46."مسبوقة
   رسائل عاجلة لعدة منظمات ومؤسسات  ،أحمد بحر ،رئيس المجلس التشريعي باإلنابة هوج

بالعمل من أجل الكشف عن مصير مفقودي "سفينة  اوجهات حكومية وحقوقية دولية، لمطالبته
ض على قطاع غزة " في اإلسكندرية بمصر، والذين خرجوا نتيجة الحصار الظالم المفرو 6/9

 6/9/2014.47في  للهجرة إلى أوروبا
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 دات و اد ورائمؤتمر ر ، خالل كلمة له في قال رئيس حركة حماس في منطقة الخارج ماهر صالح
العمل على تهميش دورهم  "الفلسطينيين في خارج فلسطين قد تم  إن  ،ت المقدس اإللكترونيبي

قصائهم منذ اتفاقية أوسلو عام  ال يزالون يتمسكون بقضيتهم ودورهم وحقهم في ، ولكنهم 1993وا 
 48تحرير أوطانهم والعودة إليها".

  طالق  ،أعماله بإعالن رفض التطبيع رو اد ورائدات بيت المقدس اإللكترونياختتم مؤتمر وا 
راع الد ائر في  ،مشاريع عديدة والتأكيد على مركزي ة القدس والمسجد األقصى المبارك في الص 

رفض "الت طبيع" رفضا  قاطعا ؛ بكل  أشكاله وصوره  ،في البيان الختامي ،الُمْؤتمرونوأك د  المنطقة.
راع الد ائر في المنطقة، دوشددوا على مركزي ة الق وألوانه. س والمسجد األقصى المبارك، في الص 

  49والعمل على بذل المزيد من الُجهد لرفع ُمستوى الد عم والمواجهة؛ معرفيا  وسياسيا  وماليا .
 إقامة بلدة "ن الحكومة اإلسرائيلية صادقت على إرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  قال

. وقال نتنياهو، خالل الجلسة "جديدة في المجلس اإلقليمي سدوت نيجيف الواقع في غالف غزة
من  والعدو يرى أنه لن يتم اقتالعنا ،الحكومية األسبوعية: "هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل

 50فنحن نزرعها ونبنيها. هذا هو جوهر الحركة الصهيونية!". ،أرضنا
 إن قوات االحتالل ومستوطنيه  لها،في تقرير  ،قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية

، وقتا   50مرة، في حين ُمنع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  23اقتحموا المسجد األقصى 
 2020.51 كتوبرأ خالل تشرين األول/

 في حديث  ،كشف المحامي مهند جبارة، الخبير في شؤون التنظيم والبناء في القدس، النقاب
 ضخما   مخططا   ،، لالعتراضية بالقدس أودعت مؤخرا  سرائيلعن أن اللجنة اللوائية اإل ،لـ"األيام"

أشار جبارة إلى و  القدس لسنوات طويلة قادمة. شرقيية في مركز سرائيليحدد سياسات التنظيم اإل
ألف شخص  300على  "يؤثر عمليا  وأن المخطط يطلق عليه "مشروع مركز المدينة شرق"، 

ومع ذلك فقد أعدته البلدية دون التشاور مع السكان وأصحاب المحال التجارية  ،بالقدس الشرقية
 52في الشوارع واألحياء التي يشملها المخطط".

 ن إقطيش " أبوعايد  األطفاللعالمية للدفاع عن قال مدير برنامج المساءلة في الحركة ا
طفل سنويا ، منهم من يقبعون في  700 إلى 500محاكم االحتالل العسكرية تحاكم ما بين 
 أطفال" قتلت سبعة إسرائيلن "أ إلىشار قطيش أو  ظروف اعتقاليه قاسية وزنازين منفردة".

 2000.53 سنةطفال  منذ  2,115، و2020سنة خالل 

  التابعة لشركة  الطائرةوهبطت رحلة  يين إلى اإلمارات.إسرائيلرحلة جوية تقل سائحين هبطت أول
عقب رحلة استغرقت  ،يسرائيلوعلى متنها الوفد السياحي اإل ،"فالي دبي" في مطار دبي الدولي

 54إلى اإلمارات. هاوصول قبلقت الرحلة عبر أجواء السعودية وحل   .ساعات تقريبا   3
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  أول دعوى من  ،لسطيني منتصر منصور من سكان قرية بورين جنوب نابلسفالمواطن الأقام
من استكمال بناء بيته. وطالب منصور  منعوه مستوطنين نوعها في المحاكم الفلسطينية ضد  

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شاللدة  ه في البناء.ألف دوالر وحق   200بتعويضات تصل إلى 
وتستند لألعراف  ،تي ترفع على مستوطن في المحاكم الوطنيةهذه القضية هي األولى ال"إن 

 55.["Hague Convention] والقوانين الدولية ال سيما اتفاقية الهاي

 9/11/2020 ،اإلثنين

  أن الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر  المفوض السامي لوكالة األونروا فيليب الزارينيأعلن
انحة في األمم المتحدة، ألن تؤجل جزئيا  دفع رواتب األموال الكافية والموثوقة من الدول الم

موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى  28,000
نوفمبر  ي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/أمريكمليون دوالر  70تأمين 

 2020.56 ديسمبر وكانون األول/
 تتوقف عن "ي أن سرائيلعلى حكومة االحتالل اإل إن محمد اشتية الفلسطيني لوزراءقال رئيس ا

 شاروأ ."وعن االستيالء على أراضينا وبناء آالف الوحدات االستيطانية ،مخططاتها االستعمارية
 ،ألف مستوطن 750قد بلغ أكثر من  ،الضفة الغربيةاآلن في  المستوطنينن عدد لى أإاشتية 

تختار  أن "إسرائيلـ"على أنه قد حان الوقت لاشتية وشدد  مجمل سكان الضفة. من %25يشكلون 
، يفوق عدد 1948 سنةإلى أنه ألول مرة منذ  ، مشيرا  رافيجالديمو الدولتين أو الذوبان  بين حل  

 57ألف شخص. 250يين اليهود بأكثر من سرائيلالفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد اإل

 للدراجات يني للدراجات الهوائية على عضوية االتحاد الدولي حاز االتحاد الفلسط
Union Cycliste Internationale  وحصلت .(رسجالكون)خالل اجتماع الجمعية العمومية 

 58صوتا  لنيل كامل العضوية الدولية. 40فلسطين بأغلبية مطلقة على 
 خلية تابعة  ين،يسرائيلشرطة اإلجيش والالوبالتنسيق مع  ،أنه اعتقل اإلسرائيلي جهاز الشاباك زعم

أهداف  وخططت لتنفيذ عمليات مسلحة ضد   ،لحركة حماس التي نشطت في منطقة الخليل
"الخلية" بالل كردي، بـالشاباك أن من يقف وراء تجنيد ما سمي  ىدعاية بالضفة الغربية. و إسرائيل

 59ري لحركة حماس.من سكان قطاع غزة، وعضو وحدة اإلنترنت "السايبر" في الجناح العسك
  ي في األراضي الفلسطينية المحتلة سرائيلية إن االستيطان اإلسرائيلالسالم اآلن اإلقالت حركة

 وقالت ي دونالد ترامب.مريكعهد الرئيس األ خاللتضاعف خالل السنوات األربع الماضية، 
ترة الممتدة الفات في مستعمر وحدة سكنية في ال 26,331المصادقة على بناء  تتم   الحركة إنه

في  ،وأضافت الحركة .2016-2013 السنواتوحدة سكنية في  10,331، مقابل 2017-2020
وحدة  2,425 طرح عطاءات لـ ات تضاعف، حيث تم  مستعمر أن عدد المناقصات في ال ،تقريرها
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 وحدة سكنية في السنوات األربع التي سبقتها، كما تم   1,164ات، مقابل مستعمر ال هاسكنية في
 60م مشاريع البنية التحتية والطرق إلضافة مليون مستوطن آخر.تصمي

 )معأن مجلس الوزراء البحريني وافق على مذكرة تفاهم  ذكرت وكالة األنباء البحرينية )بنا 
ض الوزير المعني بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى بشأن الخدمات الجوية، وفو   يةسرائيلاإلحكومة ال

 61لقانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين.اللجنة الوزارية للشؤون ا

  مناطق مختلفة من البالد، شملت أكثر من  4شن ت الشرطة النمساوية حملة مداهمة واسعة في
 .شخصا   30على ارتباط بجماعة اإلخوان المسلمين وحركة حماس، وألقت القبض على  موقعا   60

 مشتبها   70عام يستهدف "أكثر من  حونبأن التحقيق الذي بدأ قبل  عين العامينوأفاد مكتب المد  
 62من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي اإلخوان المسلمين وحماس وتدعمهما". وعددا   ،به

 10/11/2020 ،الثالثاء

  كزية أعلنت السلطة الفلسطينية وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المر
الحداد بتنكيس األعالم لمدة ثالثة  محمود عباسالسلطة رئيس  . وأعلنلحركة فتح، صائب عريقات

ننا لنشعر بالحزن  :عباسوقال  .أيام "إن رحيل عريقات يمثل خسارة كبيرة لفلسطين وألبناء شعبنا، وا 
  63نية".هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطي العميق لفقدانه، خاصة في ظل  

 ي كمال أبو وعر بعد سرائيلأعلن نادي األسير الفلسطيني استشهاد األسير في سجون االحتالل اإل
ق وتوث   ونقله إلى أحد المستشفيات جراء معاناته من مرض السرطان. ،تدهور حالته الصحية

م من بين نتيجة اإلهمال الطبي، وه فلسطينيا   أسيرا   70المؤسسات الحقوقية الفلسطينية استشهاد 
 64استشهدوا في سجون االحتالل خالل العقود األربعة الماضية. أسيرا   226

  عضوا   62على اتفاق إقامة عالقات رسمية مع البحرين، وذلك بأغلبية  يسرائيلاإل الكنيستوافق
 14.65مقابل 

 إلمارات أن الواليات المتحدة وافقت رسميا  على بيع ا ي مايك بومبيومريكأعلن وزير الخارجية األ
 .35-فأمن طراز  وخصوصا  خمسين مقاتلة شبحا   األحدث،المتحدة أسلحة من الجيل  العربية
مع التزام واشنطن "الحفاظ على التفوق  ،وفق قوله ،، إن الصفقة "تنسجم"له في بيان ،بومبيووقال 

 66." في المنطقةسرائيلإلالعسكري 

 11/11/2020 ،األربعاء

  وزير مايكل بيتون برتبةانتس ومساعده جني ي بسرائيلاإل دفاعالبدأ وزير Michael Beaton في ،
على  ا  تعريفها مسبق تم   ،ات الضفة الغربيةمستعمر وحدة استيطانية في  1,700إجراءات لشرعنة 

وبحسب صحيفة يديعوت  أنها غير قانونية، ضمن توصيات بتطبيق سياسة "تسوية العقارات".
وحدات سيحصلون على أوراق ثبوتية لتسجيل عقاراتهم تحت بند أحرونوت، فإن المشترين لتلك ال
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بشكل رسمي  ةاإلسرائيلي دفاعوتتم هذه العملية منذ أسابيع من قبل وزارة ال "شرائها بحسن نية".
 67.نانتس وبيتو جوبأوامر مباشرة من 

  دبي لعقد  ية زارسرائيلات اإلمستعمر من رجال أعمال من ال ية إن وفدا  إسرائيلقالت وسائل إعالم
يتان إن الوفد سافر سرائيلاإل وصحيفة يديعوت أحرونوت 20القناة  وقالت .اقتصادية شراكات

وفي تصريحات  ل أعمال إماراتيين.اإلى دبي قبل أيام، وعقد سلسلة لقاءات اقتصادية مع رج
اإلقليمي  رئيس وفد مجلس شومرون ،يوسي دغاننقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، قال 

Shomron Regional Council  ة بشمال الضفة الغربية، إن هناك فرصة مستعمر  30 ، الذي يضم
 68لكال الجانبين لالستفادة من التعاون الذي يمكن أن ينتج عن التطبيع.

  الدفاععلى تصريحات وزير  الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا   السلطةقال الناطق الرسمي باسم 
قال فيها إنه "حان الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات انتس، التي جاإلسرائيلي بني 

القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، "إن  ،عذار"أبدون 
 69."أو بالتزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة ،أو من حيث انتهت المفاوضات

  مشيرة من جديد، َتعث رت  فتح وحماس يلمصالحة بين حركتاذكرت صحيفة األخبار اللبنانية أن
أن االتصاالت توقفت كل يا ، بعدما َتجد د األمل لدى للصحيفة  كشفتمصادر مطلعة إلى أن 

يقاف اإلدارة األ ،في عودة مسار المفاوضات محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ية مريكوا 
، أن "حمساوية"وصفتها بـ من مصادرة الصحيف. وعلمت "صفقة القرن"ضغطها السابق و

االتصاالت، التي كانت انخفضت بالتدريج، َتوق فت أخيرا ، في حين باتت فتح ال تذكر المصالحة، 
 70ية الجديدة من خطوات.مريكإذ ترك ز اآلن على ما ست تخذه اإلدارة األ

  بايدن جو على فوز أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، خالل اجتماع عقدته في غزة، أن الرهان
ألن  ،يةمريكاأل اإلداراتفي تحصيل الحقوق الفلسطينية هو أمر أثبت فشله خالل تعاقب 

على  الفصائل ية لم ولن يجلب حقا  ولن يستعيد أرضا . وشددتمريكاالعتماد على حسن النوايا األ
رورة أن "المطلوب اليوم هو استكمال مشوار الوحدة الداخلي وتوحيد الصف الوطني، وض

 71االعتماد على إرادة شعبنا ومقاومته النتزاع كل الحقوق واستعادة كل األرض".
   (مستقبل يوجد) عتيد يشضد مشروع قانون قدمه حزب  يسرائيلاإل الكنيستت أغلبية من أعضاء صو 

، لتسريع عمليات 2017 أبريل/ ننيساإقراره في  ، الذي تم  Kaminitz Law إللغاء قانون كامينيتس
من  ا  عضو  57وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن  المنازل الفلسطينية داخل الخط األخضر.هدم 

وحضر بنيامين . فقط أيدوا مشروع القانون 37مشروع القانون، في حين أن  الكنيست صوتوا ضد  
 72نتنياهو الجلسة، وخرج في منتصف التصويت بدون أن يشارك فيه.
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  جلعاد أردان مع نظيره السوداني عمر محمد أحمد مم المتحدة السفير اإلسرائيلي لدى األالتقى
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذا أول اجتماع رفيع المستوى بين كبار المسؤولين  صديق.

 73والتطبيع. "السالم"من الجانبين، بعد اإلعالن عن اتفاق 
 ية ستبدأ تسيير ائيلإسر شركات طيران ثالث أن  ،في بيان لها ،نت مؤسسة مطارات دبيأعل

شركة ر حيث ستسي   ،2020ديسمبر  /كانون األولرحالت مباشرة من تل أبيب إلى دبي في 
 شركة الطيران اإلسرائيلية "يسرائير"وتوفر  ،رحلتين يوميا  الطيران المدني اإلسرائيلية "إل عال" 

 74.رحلة يوميا   "Arkia أركيا"شركة وتشغل  ،رحالت أسبوعيا   ست  
  الجوية إلى قاعدة تل نوف 35-أف ة من طرازوصلت طائر Tel Nof Airbase،  التابعة لسالح

هذه  ،13/11/2020، في عددها المنشور في صحيفة ماكور ريشونالجو اإلسرائيلي. ووصفت 
، وهي تجارب ذات األكثر تطورا   طيرانالالطائرة بأنها من طراز "مميز"، وهي معدة لتجارب 

 عوديد كوهين ،عن قائد قاعدة تل نوف الصحيفةونقلت  .ظمىالعقدرات سرية في غالبيتها 
Oded Cohen، ."75قوله إن استيعاب هذه الطائرة في سالح الجو هو "حدث تاريخي 

 12/11/2020 ،الخميس

  منزل في حي  100وافقت على بناء نحو  "إسرائيل"أن حركة السالم اآلن اإلسرائيلية أعلنت
سلطة أراضي "قالت صحيفة هآرتس إن بلدية االحتالل وو  القدس المحتلة.شرقي استيطاني ب

تعمالن على تسريع الموافقة على خطط استيطانية خالل  "Israel Land Authority إسرائيل
 76.الشهرين المقبلين، لمنع إيقافها بمجرد دخول جو بايدن إلى البيت األبيض

 إسرائيلالحركة من أجل جودة الحكم في "النظر بااللتماس المقدم من  يةسرائيلقبلت المحكمة العليا اإل 
Movement for Quality Government in Israel"  ية التي ُشكلت سرائيلحكومة الوحدة اإل ، ضد

وقررت المحكمة النظر في االلتماس، بتشكيلة موسعة من تسعة قضاة،  .2020في أيار/ مايو 
 77.يوما   21بتقديم توضيحات خالل انتس، بني جو بنيامين نتنياهو وطالبت المعنيين، من بينهم 

  يوسف أبو ماريا، الناشط في اللجان الشعبية لمقاومة االستيطان في جنوبي الضفة الغربية، قال
شارع،  ، بغرض شق  جريف أراض فلسطينية، جنوبي الضفةية شرعت بعملية تإسرائيلإن جرافات 

لتجريف من شأنها مصادرة نحو ن أعمال اأ ؛ مشيرا  إلىات محافظة الخليل بالقدسمستعمر يربط 
 78، بحسب المخططات التي وزعت على الهيئات المحلية والسكان.(2كم 1.17) دونما   170,1

 إن سلطات االحتالل  ،قال أمين عام التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين محمد صبيحات
أكثر من تحتجز في مقابر "شهداء األرقام" في شمال فلسطين المحتلة، وفي ثالجات سجونها، 

 79جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب. 300
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 إسرائيل"النقاب عن أن  مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان -منظمة بتسيلم  تكشف،" 
على  (2كم 14)ألف دونم  14 دمرت نحو ،المزيد من األراضي الفلسطينية وخالل سعيها ضم  
ر جر اء  ،2020-2015 خالل الفترةحدود قطاع غزة   80مزارع. 1,402ذلك وتضر 

 إلطالقها في  ا  تمهيد ،على تشكيل فريق لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة "إسرائيل"اتفقت اإلمارات و
 تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو كونفرنسعبر ويأتي هذا االت فاق بعد اجتماع  المستقبل.

بن زايد آل نهيان، ووزير األمن بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اإلماراتي سيف 
 Amir Ohana.81 أوحاناي أمير سرائيلالداخلي اإل

  نيكوالوس باناجيوتوبولوس يواليونان ،الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس اءتوصل وزر Nikolaos 

Panagiotopoulos،  شاراالمبوس بيتريدس يقبرصالو Charalambos Petrides  إلى اتفاق لتكثيف التعاون
نطاق واسع  علىعلى "تعزيز التعاون الصناعي  االتفاق وقال جانتس إنه تم   بين الدول الثالث.العسكري 

 82وتوفير اآلالف من فرص العمل القتصادات الدول الثالث". ،من أجل تعزيز قدراتنا الدفاعية
 13/11/2020 ،الجمعة

  النيجر، من أجل إن هناك اتصاالت سرية مع وزير االستخبارات اإلسرائيلي إيلي كوهين قال
إن هناك  كوهين . وقال مقرب من"إسرائيل"التوصل إلى اتفاق تطبيع عالقات بينها وبين 

محلل الشؤون الحزبية أشار و  ية أيضا  إلبرام صفقة مع المغرب إلقامة عالقات.إسرائيلمحاوالت 
يديعوت ، في مقاله األسبوعي في صحيفة التلفزيونية اإلسرائيلية، عميت سيجال 12في قناة 
خططت كي تعترف بسيادة المغرب في الصحراء، مقابل  "إسرائيل"إلى أن  ،العبرية أحرونوت

 83."إسرائيل"ع المغرب على اتفاقية تطبيع عالقات مع يتوق
 في رام اهلل  الفلسطينية السلطة ،أحمد بحر ،الفلسطيني دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي

والعودة  ،يةمريكالوطنية، وعدم الرهان على نتائج االنتخابات األ إلى استكمال خطوات المصالحة
على إتمام المصالحة الداخلية؛ لتقوية الصف الفلسطيني أمام بحر أكد كما للمفاوضات الثنائية. 

 84.على ضرورة التمسك بالمقاومة المسلحة وكل أشكال المقاومةو  ،االحتالل وأعوانه

 تي اعتقلسرائيلإن قوات االحتالل اإل الفلسطينية نقالت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسا 
وذكرت أن  سيدة. 16، وطفال   63من بينهم ، 2020 أكتوبرتشرين األول/ خالل  فلسطينيا   446
أسيرة، فيما  40أسير، بينهم  4,500األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل بلغ عدد 

، فيما بلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة 370ريين ، واإلدا170بلغ عدد المعتقلين األطفال 
 85أمر تمديد. 30، وجديدا   أمرا   38أمر اعتقال إداري، من بينها  68أكتوبر في تشرين األول/ 

 إسرائيلـ"إن بالده تعرضت لضغوط لالعتراف ب ،عمران خان ،قال رئيس وزراء باكستان". 
ن ما لم تك إسرائيلال احتمال لالعتراف ب ،هأقل   ،بة لي"بالنس :في مقابلة تلفزيونية، خان وأضاف
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أنه ال يستطيع قول أي  إلى ، مشيرا  "إسرائيلهناك تسوية ترضي الفلسطينيين، فإننا لن نعترف ب
، في إشارة إلى اإلمارات والبحرين؛ "ألنها صديقة لنا "إسرائيلـ"شيء بشأن الدول، التي اعترفت ب

 86وال نريد اإلساءة لها".

 14/11/2020 ،سبتال

 .وقالت مصادر  وصل وفدان من حركتي فتح وحماس إلى القاهرة، الستكمال مباحثات المصالحة
النقاش، قبل  ، إن الوفدين يتطلعان إلى االتفاق على جميع النقاط محل  "الشرق األوسط"مطلعة لـ

 87إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما  من أجل االنتخابات.
 من  ا  لمقاومة التي دك ت تل أبيب بقوة قبل ثماني سنوات قد راكمت مزيدقالت حركة حماس إن ا

في بيان  ،وأكدت الحركة على مواصلة مسيرة التحرير. ا  وأكثر إصرار  ا  القوة، وباتت أكبر استعداد
المقاومة لن تتراجع قيد أنملة عن هدف "صحفي في الذكرى الثامنة لمعركة حجارة السجيل، أن 

 88."محتل عن كامل أرضناودحر ال ،التحرير

 15/11/2020 ،األحد

  بتدفيع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "ثمنا   ية، بنيامين نتنياهوسرائيلاإل الحكومةهدد رئيس 
، وصل 15/11/2020-14السبت األحد ليلة خالل "، في أعقاب إطالق قذائف صاروخية، باهظا  

ي سرائيلجيش اإلالقصف بدوره، . و 1948 نةالفلسطينية المحتلة س راضياألقسم منها إلى وسط 
المدنيين في القطاع،  ضد   تهديدا   بني جانتسي سرائيلاإل دفاعوزير الأطلق و  مواقع في قطاع غزة.

 89."وحركة حماس هي المسؤولة عن ذلك ،"ليلتنا األخيرة لم تكن هادئة قائال :
 وحدة 1,200إن  في قطاع غزة ينيةالفلسط وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان ،قال ناجي سرحان 

وأوضح  مليون دوالر. 50، وبتكلفة تصل 2014بحاجة إلعادة إعمار، جراء عدوان  سكنية
عادة إعماره، ويشمل ذلك  مما دمره االحتالل تم   %90في حديث إذاعي، أن  ،سرحان تجاوزه وا 

حتياج المالي لألضرار أن حجم اال سرحان نوبي   وحدة أخرى ما قبل العدوان. ألفألف وحدة، و  11
 90.مليون 100منها، ويتبقى مليون  200دفع ما يقرب من  تم  مليون دوالر،  300الجزئية بلغ 

 ية بالفشل أمام حماسسرائيل، الحكومة اإل"بيتنا إسرائيل"حزب  رئيس ،دور ليبرمانجاتهم أفي، 
، في العبرية 103ة في حديث إلذاع ،ليبرمانورأى  ات غالف القطاع.مستعمر والتخلي عن سكان 

، بأنه يزيد من قفزة قدراتها، ويجعلها تنتج ا  مليون دوالر شهري 30الدعم القطري لحماس ودخول 
  91من الصواريخ، وتحاول تنفيذ هجمات من الضفة الغربية. ا  كل يوم عدد

 وحدة  1,257مناقصة لبناء  ،يتانسرائيلاإل ،نشرت وزارة البناء واإلسكان وسلطة األراضي
على أراضي بلدة بيت صفافا، التي سيكون من شأن  متوساة جفعات همستعمر طانية في استي

 92القدس.شرقي إقامتها عزل مدينة بيت لحم عن 
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  عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح في القدس رفضهم القاطع إخالء منازلهم لصالح  28أكدت
وتالحق  ازل ودفع غرامات مالية.ية بإخالء المنإسرائيلالجمعيات االستيطانية، بعد قرارات محاكم 

، بموجب 1956 سنةعائلة في الحي لسرقة منازلهم الذي سكنوها في  28الجمعيات االستيطانية 
 93.األونروااتفاق مع الحكومة األردنية ووكالة 

 ية في سوق الخضار والفواكه بدبي )فريش ماركتسرائيلافتتح أول معرض للمنتجات الزراعية اإل 
The Fresh Market Dubai) ندلمانجأوفير  رأىو  ي.إسرائيل، بحضور رسمي إماراتي Ofir 

Gendelman، 94أحد "ثمار السالم". عد  أن المعرض يُ  ،المتحدث باسم نتنياهو 
 اعتقال  ، إذ تم  2020 سنةاعتداء  إسرائيليا  على الصيادين في قطاع غزة منذ بداية  17ل يسجتم  ت

صابة  9  .رى إغالق البحر أمام القوارب ثالث مرات لفترات متفاوتةآخرين بالرصاص، كما ج 8وا 
 سنةالمصرية تفاقمت منذ بداية  تاالعتداءا، إال أن يةسرائيلوبينما لم تتوقف االعتداءات اإل

صيادين فلسطينيين وشخص  5وسجلت نقابة الصيادين واتحاد لجان العمل الزراعي مقتل  ؛2015
ت مصادرة تم  و ، منهم 11أفرج عن  صيادا   16حرية، واعتقال مختل عقليا  اجتاز نقطة الحدود الب

 95.، على يد الجيش المصري2020سبتمبر  /أيلولبكامل معداتها، حتى نهاية  قاربا   12

   وكالة المن أن "أسوأ أزمة مالية" في تاريخ  المفوض السامي لوكالة األونروا فيليب الزارينير حذ
 الزارينيوأكد  وتزيد من "انعدام االستقرار" في لبنان. ،اع غزة، قد تؤدي إلى "كارثة" في قطالدولية

أنه "ليس من مصلحة أحد تعليق عمل المدارس وتعطل الخدمات الصحية )في غزة(، في الوقت 
وقال الزاريني إن الوضع "مخيف" في جميع أنحاء البالد لكنه  الذي يصاب الناس فيه بالوباء".

منهم يعتمدون على الوكالة  %90–%80أن  يين، خصوصا  أسوأ في صفوف الالجئين الفلسطين
 96.في الحصول على المساعدات

   والذي يوصِّف جماعة  ،ية ببيان لهيئة كبار العلماء السعوديةسرائيلبت وزارة الخارجية اإلرح
ية على سرائيلبالعربية" التابع للخارجية اإل إسرائيلد حساب "وغر   اإلخوان المسلمون بـ"اإلرهابية".

، أن نرى هذا المنهج المناهض الستغالل الدين للتحريض إسرائيل"يسعدنا نحن في  :ويترت
 97أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة واأللفة بين الناس". والفتنة، وال شك  

 16/11/2020 ،اإلثنين

  ا في أولى جلساتها لمقاضاة الحكومة البريطانية، حول جرائم جنوده فلسطينية محكمةعقدت
صدارها 1948-1917 خالل الفترةفلسطين، إبان احتاللها للبالد   وما نشأ عنه. "وعد بلفور"، وا 

 سنةلشهود فلسطينيين ُهجروا من بلداتهم في  ي محكمة البداية في مدينة نابلسواستمع قاض
 98الفترة.ي، والمعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك سرائيل، بفعل االحتالل اإل1948
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 بنك إسرائيل"و اإلسرائيلي قال وزير المالية Bank of Israel"  واالتحاد  "إسرائيل"المركزي إن
األوروبي أطلقا محادثات لتعميق التعاون االقتصادي، وناقشا إمكانية إيجاد ممر تجاري جديد بين 

يد سيكون طريقا  السكك الحديدية الجد إن خط   "إسرائيلبنك "وقال  شرق المتوسط ودول الخليج.
وأكثر أمانا  للربط بين الشرق والغرب، بدال  من طرق التجارة  ،وأقل تكلفة ،وأسرع ،أقصر

 99الحالية.
  لجنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي وزير الداخلية أرييه درعي بالموافقة السريعة بإعفاء أوصت

 100طلبات الحصول على تأشيرة.ة، من متحمواطني اإلمارات من دخول "إسرائيل"، ألغراض السيا

 أمير أوحانا، تطالب  يةسرائيلبعثت ما تسمى "جماعات الهيكل" رسالة إلى وزير األمن الداخلي اإل
 سجدتخصيص الساحة الشرقية للم على أن يتم   ،فيها بإقامة مدرسة توراتية في المسجد األقصى

 س في المكان، وذلك تمهيدا  أن جماعات استيطانية دعت إلى بناء كني مدرسة توراتية، علما  
وتضمنت الرسالة مطالبة بالسماح للمستوطنين بقضاء كامل الفترة  للتقسيم المكاني لألقصى.

 101في تعلم التوراة وتعليمها في الساحة الشرقية للمسجد األقصى. ،المتاحة لالقتحامات
 خطة  ئيليةاإلسرامصادر إعالمية عبرية النقاب عن وضع وزارة النقل والمواصالت  تكشف

، وتحديث شوارع أخرى خدمة رع االستيطانية في الضفة الغربيةمزيد من الشوا لشق  
وتحسين عمليات التنقل واألمان  ،ات ببعضها ومع االحتاللمستعمر للمستوطنين، بهدف ربط ال

يجري اآلن الترويج للخطة الرئيسية  أنه العبرية صحيفة ماكور ريشونوأفادت  وجودة الحياة.
 102.أعوام 5مليون دوالر( لمدة  676مليار شيكل ) 3.2بتكلفة  ،في الضفة الغربيةللنقل 

  رونين بيرغمان يسرائيلاإل صحفيالباحث الكشف Ronen Bergman  عن أسرار العالقة بين
على دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقريبهما ودفعهما  مشددا   ،والسودان "إسرائيل"

إن رؤساء أجهزة المخابرات في  ،في حديث لإلذاعة العبرية، بيرغمانوقال  .نحو التطبيع المعلن
لإلعالن عن  تمهيدا   ،بن سلمان كانوا شركاء في الدائرة السرية للمفاوضاتاالسعودية وولي العهد 

 103.إنشاء عالقات بين دولة االحتالل واإلمارات أيضا  
 17/11/2020 ،الثالثاء

  على ضوء  :في تغريدة له على تويتر ،حسين الشيخ الفلسطينية ةرئيس هيئة الشؤون المدنيكتب"
باالتفاقيات الموقعة  إسرائيلاالتصاالت التي قام بها سيادة الرئيس محمود عباس بشأن التزام 

بذلك.  إسرائيلما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام  إلى معنا، واستنادا  
خالل لقاء خاص مع تلفزيون  ،قال الشيخو  كما كان". إسرائيلقة مع سيعود مسار العال ،وعليه

اإلنجاز الكبير الذي تحقق كان نتيجة لصمود شعبنا وقيادته وعلى رأسها الرئيس "إن  :فلسطين
 104أن الموضوع أكبر من تنسيق أمني. ، مؤكدا  "محمود عباس
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  وقال بيان "، إسرائيل"مع  استئناف العالقةالسلطة الفلسطينية دانت حركة حماس بشدة قرار
 للحركة إن القرار يمثل "طعنة للجهود الوطنية لبناء شراكة وطنية لمواجهة االحتالل والضم  

 105اإلعالن عن آالف الوحدات االستيطانية في القدس". والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل  

 السلطة  عالقةقرار عودة مسار أن  ، علىفي بيان صحفي ،حركة الجهاد اإلسالمي تشدد
 وتحالف مع االحتالل بدال   ،مع االحتالل انقالب على كل مساعي الشراكة الوطنية الفلسطينية

  106.من التحالف الوطني

  بأنه  "إسرائيل"مع  الفلسطينيةوصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عودة عالقات السلطة
 107واستسالم أمام العدو الذي لم يحترم أي اتفاقيات". ،"عجز

 هناك مباحثات جدية اآلن بين حركتي فتح وحماس : محمد اشتية الفلسطينية قال رئيس الوزراء"
المصالحة وعقد االنتخابات، ولتكون االنتخابات بوابة إلنهاء االنقسام وتجديد  إنجازمن أجل 

 108الشرعية للنظام الفلسطيني".

 القدس شرقي اضي الفلسطينية بية إطالق عملية تسجيل العقارات واألر سرائيلأعلنت الحكومة اإل
وأقر وزير  ي، في خطوة تهدف للسيطرة على المدينة بأكملها.سرائيلاإل Tapu في سجل الطابو

الهدف من إطالق عملية التسجيل هو  بأن Rafi Peretz ي رافي بيرتسسرائيلالقدس اإلشؤون 
 109الوحدة بين شطري المدينة الشرقي والغربي. ،ما سماه ،ترسيخ

 بينو  هأن فرص تنفيذ اتفاق التناوب بين ية بنيامين نتنياهوسرائيلون من رئيس الحكومة اإلأكد مقرب 
 فإن يةسرائيلاإل 11 بحسب ما أفادت القناةو  معدومة. على منصب رئاسة الحكومة بني جانتس

 110"فقد الشرعية الجماهيرية التي تؤهله لتولي منصب رئيس الحكومة". جانتس
  صانور، التي أقيمت على  ةمستعمر إلى وا مستوطن عاد 100نحو ن أالعبري  0404موقع ذكر

أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقرب من جنين، وصرحوا بأنهم يعتزمون تجديد االستيطان 
 111.ةمستعمر اليهودي في ال

  أراضي السلطة الفلسطينيةأظهرت معطيات تقرير رسمي أن االستثمارات الفلسطينية الموظفة خارج 
الفلسطينية السلطة ، فاقت أرصدة االستثمارات األجنبية الموظفة في سوق 2019 سنةة حتى نهاي

جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني جاء ذلك في مسح مشترك لل دوالر. مليار 1,732بنحو 
 112.وسلطة النقد الفلسطينية

  ؤوفين الرئيس اإلسرائيلي ر رسالة خطية من  ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيانتلقى
، تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح ريفلين

 ولي عهد أبو ظبيه وج   ،ومن جهته ."إسرائيل"لزيارة  بن زايدالتضمنت الرسالة دعوة و  ،المشتركة
ن، للتوصل إلى معربا  عن تثمين دولة اإلمارات للتعاو لزيارة اإلمارات، لرئيس اإلسرائيلي لدعوة 

 113التاريخية التي من شأنها أن تسهم في استقرار المنطقة بأسرها. "السالم"معاهدة 
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  صالة خاصة جمعت  ،بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح ،اإلماراتيةنظمت وزارة الداخلية
وأقيمت هذه الفعالية  .كورونا، في ضوء جائحة "إسرائيل"شخصيات وقادة أديان من اإلمارات و

 114.يا  افتراض
  رئيس الوزراء أول محادثة هاتفية له منذ فوزه مع  المنتخب جو بايدن يمريكاألأجرى الرئيس

 ،في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ،قال فريق الرئيس المنتخبو  ي بنيامين نتنياهو.سرائيلإلا
ر دعمه الثابت ألمن "أن بايدن   115."ةقراطيديمو ومستقبلها كدولة يهودية و  إسرائيلكر 

 18/11/2020 ،األربعاء

 أجراها في غربي  باحثاتخالل م ،اللطيف بن راشد الزياني عبد دعا وزير الخارجية البحريني
إلى  ،القدس مع وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

 مع نظيره اإلسرائيليمؤتمر صحفي مشترك  فلسطينية جديدة. وخالل -ية إسرائيل "سالم"مباحثات 
أنه  ا  كدمؤ  "،إسرائيل"قال الزياني إن بالده تقدمت بطلب رسمي لفتح سفارة في  ،غابي أشكنازي

قال و  .1/12/2020والبحرين اعتبارا  من  "إسرائيل"تنفيذ نظام التأشيرة اإللكترونية بين  سوف يتم  
 116."ل فتح السفاراتاتفقنا على تباد"لقد  :من جانبه، أشكنازي

 بلوماسية غربية، يمصادر د إلىن السلطة الفلسطينية نقلت رسالة أ اإلسرائيلية 11 القناة ذكرت
سر الشهداء، وذلك أبدت فيها استعدادها لتغيير المعايير القاضية بصرف رواتب األسرى وأُ 

 117تجاه الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن. "بادرة حسن نيةـ"ك
 حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية من ءات التي عقدها وفدان قياديان انفضت اللقا

القاهرة، بدون اإلعالن عن صيغة نهائية إلنهاء االنقسام، أو حتى موعد لعقد االجتماع الجديد 
 118إلقرار آليات المصالحة النهائية. ،لألمناء العامين للفصائل الفلسطينية

 ،عودة العالقات مع  السلطة الفلسطينيةإعالن ك، أن في بيان مشتر  أكدت فصائل المقاومة
عادة تسويق الوهم المسمى أمريكمن االرتهان للهيمنة الصهيو  ا  االحتالل "ال تمثل إال مزيد ية، وا 

 ،أن "السلطة قدمت خدمة مجانية للعدو الصهيونيفصائل البالتسوية السياسية من جديد". ورأت 
فصائل عودة التنسيق األمني الفلسطينية". ووصفت ووضعت العراقيل في مسار المصالحة ال

 119ي بـ"الطعنة آلمال شعبنا في تحقيق وحدة حقيقية".سرائيلوالعمل باالتفاقيات مع االحتالل اإل

  والسلطة الفلسطينية  "إسرائيل"إن استئناف التنسيق بين بني جانتس  يسرائيلاإل دفاعالقال وزير
في تصريحات له نشرها موقع يديعوت  ،جانتسوأضاف  .يخدم المصلحة المشتركة بين الجانبين

يين وأمنهم، وليس أقل مصلحة للسكان سرائيلأن التنسيق مهم للمواطنين اإل ،أحرونوت
الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل السلطة  جانتسودعا  الفلسطينيين واقتصادهم.

 120.الشرق األوسط مستقبل أفضل في
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 وأفاد  اإلبراهيمي. سجد"شمعدانا " كبيرا  على سطح الم ،ماية جيش االحتاللبح ،وضع مستوطنون
 121.إلحياء أحد األعياد اليهوديةحفظي أبو سنينة بأن المستوطنين وضعوا الشمعدان  سجدمدير الم

 بؤرة أقيمت في الشهور  15أكثر من "أن  ،قال وليد عساف، رئيس هيئة الجدار واالستيطان
ه المستوطنين مؤخرا   ."ضها ُأزيلالثالثة األخيرة، بع إلقامة بؤرهم،  وكشف عساف عن توج 

 122االعتراض عليها. ، حتى ال يتم  "حكومية أرضا  "ها االحتالل د  بمناطق يع
  إن منظمات يهودية طالبت ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يةسرائيلاإل صحيفة ماكور ريشونقالت 

حسب بو  المسجد األقصى المبارك.الدينية في  اليهود في ممارسة طقوسهم باالعتراف بحق  
 123على الرسالة. ردا   ،استالم أي بيان من اإلمارات حتى اآلن الصحيفة، لم يتم  

  ات غير مستعمر أن ال ،لهافي بيان  ،األعضاء بمجلس األمن الدولي األوروبيةأكدت الدول
سع االستيطاني المستمر، بما إلى وقف كل التو  "إسرائيل"قانونية بموجب القانون الدولي، داعية  

ستونيا ،وقالت بلجيكا .شرقي القدسفي ذلك في  يرلندا ،وألمانيا ،وفرنسا ،وا  والنرويج في بيان  ،وا 
مشترك: "تأكيدا  على مخاوف المنسق الخاص لألمم المتحدة، نشعر بقلق عميق من قرار 

جديدة تماما  مستوطنة ة في ية فتح عملية تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنيسرائيلالسلطات اإل
 124في )جفعات هامتوس(، وهي موقع رئيس بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة".

  شارون دفيري يةسرائيلاإلستراتيجية الخبيرة االقالت Sharon Devery،  موقع نيوز  نشرهفي مقال
االستثمارات الصينية  ، وبلغتإسرائيلن "االهتمام الصيني وصل لالستثمار بإ، News One ون

، 2035نه بحلول أ "إسرائيلبنك "توقعات أن  دفيري". وأضاف مليار دوالر 14فيها أكثر من 
 125ية.سرائيلمن إجمالي الصادرات اإل %10ستشكل الصادرات للصين 

 19/11/2020 ،الخميس

  وأعلن، شرقي رام اهلل ،بسجوت مستعمرةبزيارة إلى وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو قام 
مشددا  على  ،يةإسرائيلعلى أنها  ات اليهودية في الضفة الغربيةمستعمر تصنيف بالده منتجات ال

مب سوف اح بومبيو بأن إدارة الرئيس تر وصر   ."الشرعية إسرائيلمن  جزءا  "ات مستعمر ال أن
 ،وأي جهة تدعمها ،حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس(تصنف 
إلى مرتفعات الجوالن بومبيو وانتقل  ."سرطان"تلك الحركة بأنها  ، واصفا  "معاد للسامية"كتنظيم 

والتحديق عبر  ،ال يمكن الوقوف هنا"وقال:  ،ي غابي أشكنازيسرائيلالمحتلة، برفقة نظيره اإل
نكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس األ ،الحدود جزء من مب اعترف بأن هذا اي دونالد تر مريكوا 
 126."يون( السابقونمريك)األ الرؤساء... وهو ما رفضه إسرائيل

  هو خيار  ،وبناء الشراكة ،أن خيار إنهاء االنقسام محمود عباس يةفلسطينال السلطةرئيس أكد
على أن فتح ملتزمة بالتفاهمات كافة  استراتيجي ال رجعة عنه بالنسبة لحركة فتح وأطرها، مشددا  
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ين والدوحة وبيروت ودمشق، ومخرجات اجتماع األمناء العام   إسطنبولت التي تحققت في حوارا
التي صادقت عليها فصائل العمل  ،حماسو  بين حركتي فتح إسطنبولللفصائل، وتفاهمات 

التزامه الال مشروط ببناء الشراكة الوطنية من خالل االنتخابات  عباسكما أكد  الوطني كافة.
انتخابات المجلس الوطني  انتخابات رئاسية، وثم   التشريعي، وثم  بالتمثيل النسبي الكامل للمجلس 

 127.للقانون وفقا   ،بالتتالي والترابط

  عقدت اليوم ": في تغريدة له على تويتر ،حسين الشيخ الفلسطينية رئيس هيئة الشؤون المدنيةقال
والتي  ،بين الطرفين الموقعةاالتفاقيات  أنالتأكيد فيه على  تم   ،يسرائيلمع الجانب اإل اجتماعا  
االتفاق على تحويل  تم  وأضاف الشيخ أنه " ."هي ما يحكم هذه العالقة ،الدوليةالشرعية  أساسها

 . وتم  األراضيورفضنا لسياسة االستيطان وهدم البيوت ومصادرة  ،للسلطةكل المستحقات المالية 
 128."خرآاالتفاق على عقد اجتماع 

  أن رواتب عائالت لهفي بيان  ،رين اللواء قدري أبو بكرأكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحر ،
األسرى غير قابلة للمساومة، وموقف القيادة الفلسطينية ثابت، ولن يتغير مهما كانت الظروف 

 129والضغوطات.

  كيلومترات  ستةسيكون على طول  والذي ،عن مشروع "الحدود الذكية" يسرائيلاإلكشف الجيش
سيحتوي هذا الجدار االفتراضي، و  دف تحسين القدرات الدفاعية.من الحدود مع قطاع غزة، به

لكترونية متطورة ومتعددة، مثل مجس   ات جوية وأرضية، الستشعار على تقنيات تكنولوجية وا 
 130إطالق الصواريخ واعتراضها.

 حتى نهاية 2020سنة طفل فلسطيني منذ بداية  400أكثر من  يسرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل ،
مناسبة بفي تقرير له،  الفلسطيني، وقال نادي األسير ، غالبيتهم من القدس.2020 أكتوبراألول/  تشرين

ولغاية  2015 سنةومنذ  ، يعتقلهم االحتالل.فلسطينيا   طفال   170يوم اليوم العالمي للطفل، إن نحو 
 131الف.آ 7، وصلت حاالت االعتقال بين صفوف األطفال ألكثر من 2020تشرين األول/ أكتوبر 

  إنهما وقعتا اتفاقا   اإلماراتيةللطيران  االتحادشركة و شركة الطيران المدني اإلسرائيلية "إل عال" قالت 
ظبي وتل أبيب  مثل توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبو ،الستكشاف المزيد من سبل التعاون

التعاون التجاري في إن مذكرة التفاهم الموقعة تستهدف تعزيز  الشركتانوقالت  ووجهات األخرى.
 132.ومرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية ،والهندسة ،مجاالت شتى مثل الشحن

 صحيفةمع مقابلة في محمد حمد الكويتي،  األمن السيبراني لحكومة اإلماراترئيس  قال 
عاهدة ية، قبل توقيع مإسرائيل، إن بالده عملت مع شركات سايبر االقتصادية العبرية كالكاليست

وأكد أنه مع توقيع  ."إسرائيل"بين البلدين، ولم يتطلب األمر أن يجري التعامل مباشرة مع  "السالم"
في ذلك ية، بما في سرائيلالمعاهدة قبل ثالثة أشهر، بدأت معامالت كثيرة مع شركات اإلنترنت اإل

 133.شريك استراتيجي "ائيلإسر مبينا  أن "مجاالت األمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية والتعليم، 



 2020 تشرين الثاني/ نوفمبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 21                                                  

 20/11/2020 ،الجمعة

  الميادينقناة لقاء متلفز عبر الرجوب، في  جبريل فتحقال أمين سر اللجنة المركزية في حركة 
ملتزمة "بما قدمته لجميع الفصائل من وثائق على الصعيد السياسي  فتحن إ، الفضائية

وصف و  مطروحة اآلن وال في المستقبل". والنضالي"، مؤكدا  أن "مسألة تسليم سالح المقاومة غير
الرجوب العالقة مع االحتالل بأنها "ال تزال قائمة على الصدام ومقاومته بالطرق الشعبية". 

المنتخب جو بايدن "تواصل معنا قبل االنتخابات، األمريكي وكشف الرجوب أن فريق الرئيس 
ها  للجبهة الشعبية بالقول "إننا لم نتأثر وأبلغناه استعدادنا لبحث أي شيء إال مسألة الوحدة"، متوج

أو تغي ر مسار المضي  ،وأكد الرجوب أن الحركة "لن تجم د االتصاالت مع حماس بفوز بايدن".
ا  أن "الحوار مع حماس سيستمر إلى أن نتوصل إلى اتفاق، وهدفنا شددبإنهاء االنقسام"، م

 134ستراتيجي إقامة دولة فلسطينية".اال

  إنه  ،في مقابلة خاصة مع موقع واال العبري ،عبد اللطيف الزياني البحرينيجية قال وزير الخار
 ، واصفا  "إسرائيل"قامة اتفاق سالم مع إل خليفة بآالبحريني حمد بن عيسى الملك بقرار  فخور جدا  

 التي "إبراهيم اتفاق"إلى أنه يعتقد أن إدارة بايدن ستستمر بعملية  النظر الفتا   ،القرار بالشجاع
ال " :قال الزياني ،بخصوص القضية الفلسطينية والعالقة مع الفلسطينيينأما  بدأها الرئيس ترامب.

 135."بيننا وبين الفلسطينيين أزمةيوجد أي 

  في  5,137طفال ، وأصابت  75ي قتلت سرائيلاإلأظهرت معطيات حقوقية أن قوات االحتالل
إلى أن من المصابين ن لحقوق اإلنسان تقرير لمركز الميزاأشار و  .1/1/2018قطاع غزة منذ 

أطفال مرضى نتيجة  3وفاة  المركز قووث   على األقل تسببت لهم اإلصابة بإعاقة. 66األطفال 
 136إعاقتهم من الوصول للعالج.

   في رسالة وجهها لوالده األسير، عبر حساب منسوب له على  ،مروان البرغوثي د قسامهد
 137سراح والده من سجون االحتالل. قبرفض إطالبفضح المتورطين  ،فيسبوك

   لقرار القيادة الفلسطينية استئناف التنسيق مع  ،باإلجماع ،ا  إيجابي ممثلو الرباعية الدولية تقييما   مقد
وأكد ممثلو الرباعية  التعاون االقتصادي واالجتماعي. إضافة إلىفي المجال األمني،  "إسرائيل"

الشروط الالزمة لبناء الثقة والعودة إلى  وجدالفلسطينية ت، أن الخطوة اإلنترنتخالل اجتماع عبر 
 138ية المباشرة، بشأن القضايا األساسية المتعلقة بالوضع النهائي.سرائيلالمفاوضات الفلسطينية اإل

 21/11/2020 ،السبت

 إلذاعة صوت  ،عزام األحمد ،قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح
ن الرسمية، إن التنسيق الحاصل مع أعضاء اللجنة الرباعية يستهدف بلورة رؤية دولية فلسطي

وأوضح األحمد أن اقتراح  الستئناف مفاوضات تحقيق السالم وفق قرارات الشرعية الدولية.
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واالتحاد األوروبي لعقد اجتماع ألعضاء الرباعية وبمشاركة دول أخرى،  ،واألمم المتحدة ،روسيا
 139ضمن مقترح عقد مؤتمر دولي للسالم. ،سيق مع الجانب الفلسطينيبالتن تم  
 إن مركز دبي المالي العالمي وبنك هبوعليم  له،في بيان  ،قال المكتب اإلعالمي لحكومة دبي

اتفقا على "االكتشاف واالستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة  يسرائيلاإل
من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز  بنك هبوعليم جزءا   سيصبح" :وجاء في البيان المتبادلة".

والشركات التي تعمل على إحداث  ،والهيئات التنظيمية ،والمراكز المالية ،المالي مع البنوك
 140."تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي

 22/11/2020 ،األحد

  ه نتنياهو توج  رئيس الوزراء بنيامين أن  ،23/11/2020 اإلثنينيوم كشفت وسائل إعالم عبرية
، إلى السعودية برفقة رئيس جهاز الموساد 22/11/2020 ية، يوم األحدإسرائيلعلى متن طائرة 

اإلعالم المختلفة  وسائلفي جميع  ،ية رسميةإسرائيلعن مصادر  ونشر النبأ نقال   يوسي كوهين.
 141ل أخرى.ي، دون تفاصهو شخصيا  مكتب نتنياهو  هأعلنمن في تل أبيب، حيث يعتقد أن 

  عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة في  الفلسطينية العامة للشؤون المدنية الهيئةأعلنت
المحافظات الشمالية والجنوبية، لمتابعة قضايا المواطنين، والمؤسسات الرسمية، واألهلية، 

الموافقات المسبقة من الجانب والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية واإلنسانية المرتبطة ب
ما يسمى بمكاتب "اإلدارة  إلىبعدم التوجه  الفلسطينية ودعت الهيئة، المواطنين ي.سرائيلاإل

 142.ية"، وعدم التعامل مع ما يسمى صفحة المنسقسرائيلالمدنية اإل

 أبو  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين، أحمد قال
، ة)فلسطين، واألردن، وسوري ن اجتماع ممثلي الدول العربية المضيفةإ، هولي، في بيان صحفي

رفض سياسة تقليص الخدمات التي  العربية، أكدمصر، وجامعة الدول  إلىباإلضافة  ولبنان(
ل العربية بين الدو  ن هناك توافقا  أاألونروا كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية، و وكالة تنتهجها 

 143المضيفة على رفض قرار األونروا بتجزئة رواتب موظفيها.
   في مناطق عدة من على مواقع لحركة حماسية سلسلة غارات سرائيلت الطائرات الحربية اإلشن 

وادعت قوات االحتالل أن القصف يأتي  ن يسجل وقوع إصابات في األرواح.أقطاع غزة، دون 
تجاه مدينة عسقالن المحتلة، سقط فوق أحد  ينية صاروخا  على إطالق المقاومة الفلسط ردا  

 144كبيرة. أضرارا   المصانع في المدينة، محدثا  

 ات مستعمر وافقت على دعم  اإلسرائيلية العبرية إن الحكومة قالت صحيفة يديعوت أحرونوت
مليون دوالر(. وأوضحت أن الحديث يدور عن أكبر  329نحو مليار شيكل ) 1.1"غالف غزة بـ 

 2014.145 صيفخطة دعم للمنطقة منذ العدوان على قطاع غزة 
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  ليكجيهودا أطلق الحاخام المتطرف Yehuda Glick، حملة خالل اقتحام جديد للمسجد األقصى ،
، وذلك ضمن " )األنوار( العبريHanukkahما يسمى "عيد الحانوكاة لجمع التبرعات بمناسبة 

 146كـ"مركز ديني يهودي".محاوالت المستوطنين تكريس المسجد األقصى 

 23/11/2020 ،اإلثنين

 األمير فيصل بن فرحان عقد اجتماع بين ولي العهد السعودي  السعوديالخارجية  نفى وزير
السعودية، بحضور وزير الخارجية  يين، في مدينة نيومإسرائيلاألمير محمد بن سلمان ومسؤولين 

باللغة  له على توتير في تغريدة ،ديالسعو الخارجية  وزير وضحوأية مايك بومبيو. مريكاأل
 147يين وسعوديين.أمريككانوا فقط ن ين الحاضر ين الوحيديالمسؤولليزية، أن جاإلن

 حركة نها ألقت القبض على شبكة تابعة لادعت فيه أ ية بيانا  لهاسرائيلأصدرت أجهزة األمن اإل
غزة إلى رام اهلل، قطاع  عبر بطاقات ائتمان تنقل من ،خط تهريب أموال من تركيا أقامت ،حماس

 ."إسرائيل تمويل نشاطات إرهابية ضد  "وقالت إن الغرض من هذا النشاط، وفقا  العترافات المعتقلين، 
اعتقالهم  ية إن أفراد الشبكة هم خمسة طالب في جامعة بيرزيت، تم  سرائيلجهزة اإلاألوقالت 
 148الحركة المقيمين في تركيا. نشطاء في حماس، وكانوا على اتصال مع كبار مسؤولي وجميعهم

  لمنس ق الخاص لألمم المتحدة لـ"عملية السالم في الشرق ل بني جانتس اإلسرائيلي وزير الدفاعقال
وضاع السكان أولتحسين  ،تسوية إلىمستعدة للتوصل  "إسرائيل"ن إ ،األوسط" نيكوالي مالدينوف

عادة رفات ا  و  ،دوء بعيد المدىلى تفاهمات حول الهإالتوصل  ن يتم  أشريطة  غزة، قطاعفي 
 149حماس.ين تحتجزهما ين اللذَ ين والمواطنَ يَ سرائيلين اإلالجنديَ 

  أن نسبة البطالة في القطاع وصلت  المسؤول النقابي في قطاع غزة، ،العمصيكشف سامي
سابقة قبل أزمة  %65إضافية لـ  %17، بعد أن سجلت نسبة %82مستويات غير مسبوقة بنسبة 

 150.افيروس كورون

 إيقاف الممثل محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين  ثيلية المصريةنقابة المهن التم أعلنت
يين في دبي إسرائيلمع  ، بسبب صوره التي انتشرت مؤخرا  1/12/2020في مثوله إلى التحقيق 

ف بالموق هاوالتزام ،نقابة الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينيالوأكدت  باإلمارات.
وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية  ،الجمعي للفنانين المصريين

 151والعربية تجاه مثل هذه التصرفات.

 24/11/2020 ،الثالثاء

  حماس تراجعت عن تفاهمات حركة إن  ،المركزية لحركة فتح روحي فتوح اللجنةقال عضو
قبل أن نذهب " إلى أن التراجع تم   ،الرسميفلسطين ن في تصريحات بثها تلفزيو  ،مشيرا  سابقة، 

: فتوح قائال   وأضاف ."عملية التتالي في إجراء االنتخابات ت )حماس( ضد  حإلى القاهرة، وأصب
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ذهبنا إلى لقاء القاهرة من أجل وضع تواريخ إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس "
واتهم فتوح قيادة  ."حماس بأنها تريد انتخابات متزامنةالوطني، لكننا اصطدمنا بموقف حركة 
 152.، بحسب تعبيره"في الخارج ليس قادة حماس"وحماس في قطاع غزة بإفشال المصالحة، 

 إن حماس مستعدة إلنجاز المصالحة  ،حسام بدرانحماس تب السياسي لحركة قال عضو المك
دران أن الحركة لديها قرار واضح، وهو وأكد ب العقبات من أجل ترتيب البيت الفلسطيني. وتذليل

وأضاف بدران: "ال  والتراشق اإلعالمي مع حركة فتح. ،والتناقضات ،عدم العودة إلى المناكفات
يمكن االستمرار في نهج سياسة السلطة بالعودة إلى التنسيق األمني، ألنها تشكل ضربة كبيرة 

يخص االنتخابات، قال بدران: "نريد وفيما  لكل جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الداخلية".
 153يشارك فيها فلسطينيو الداخل والخارج والشتات". ،انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية متزامنة

 إلىإن عودة السلطة الفلسطينية  ،موسى أبو مرزوق قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
 دة الوطنية. وأكد أبو مرزوق أنه لم يتم  التنسيق األمني أفشل المصالحة الفلسطينية الداخلية والوح

لموضوع االنتخابات في ملف المصالحة، لرفض حركة فتح كل الخيارات  التوصل إلى حل  
أن "فتح أرادت أن تأخذ الكل إلى مربع التسوية السياسية أبو مرزوق وأكد  المطروحة، وفق قوله.

، وأنه عاما   26ن هذه التجربة عمرها مع السلطة الفلسطينية، وهذا ما رفضه المجموع الوطني، أل
 154ذهبوا بنا إلى خيار بهذا الشكل".ال يمكن أن ت

  هناك ضغوط "، في لقاء صحفي في رام اهلل: رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارسقال
سرائيلو  ،وأوروبية ،يةأمريكدولية  لوقف صرف رواتب األسرى  ،ية على السلطة الفلسطينيةا 

  155إزاء ذلك، وفقا  لوكالة الصحافة الفرنسية. "قلق كبير"، مشيرا  إلى وجود "طينيينوالمحررين الفلس

 2020 سنةإن االقتصاد الفلسطيني يمر بأوضاع بالغة الصعوبة في  ،في تقرير له ،قال البنك الدولي ،
يواجه ثالث أزمات تشدد كل منها اآلخر، وهي: تفشي جائحة كورونا المستجد، وتباطؤ  حيث

 ية أدت إلى تعطل تحويل إيرادات المقاصةسرائيلي حاد، ومواجهة سياسية مع الحكومة اإلاقتصاد
"نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي  التقرير: ألكثر من ستة أشهر. وقال

وأضاف البنك الدولي أن قرار السلطة الفلسطينية األخير باستئناف  ."%8للسنة بأكملها بنحو 
المتوقع أن "ذلك من  من رغمبالسيؤدي إلى تخفيف حدة الضائقة المالية، و  "إسرائيل"سيق مع التن

 156)العجز بعد المنح المتوقعة(". 2020مليون دوالر لعام  760توجد فجوة تمويلية كبيرة قدرها 
 األسبوع الماضي، عقب اجتماع عقد بين  ،كشفت مصادر إعالمية عبرية "عن إبرام اتفاق

ظبي  واألردن والسلطة الفلسطينية، يسمح للسياح القادمين من أبو والبحريناإلمارات  ممثلين من
التوصل إلى  اليوم": إنه "تم   إسرائيلوقالت صحيفة " والمنامة بالدخول إلى المسجد األقصى".

االتفاقية المذكورة، بعد اشتباك مسؤولي الوقف اإلسالمي بالقدس، مع وفد إماراتي، كان يزور 
 157ض للطرد واإلهانة".، إذ تعر  ا  د األقصى مؤخر المسج
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  في رفض غالبية الفلسطينيين  ،أجراه المركز الفلسطيني الستطالع الرأي ،رأي استطالعكشف
بين السلطة واالحتالل، وكذلك رفضهم  األمني والعالقاتعودة التنسيق الضفة الغربية وقطاع غزة 

أفراد العينة المستطلعة تعارض عودة العالقات من  %59لعودة المفاوضات. وذكر االستطالع أن 
يعارضون استئناف التنسيق  %55. وأوضح االستطالع أن تهاعودأيدوا  %38، مقابل "إسرائيل"مع 

، من المشاركين في االستطالع %81وقال  .يؤيدون استئنافه %40األمني مع االحتالل، مقابل 
بتعهدات  ،بدرجات متفاوتة ،هم ال يثقونإن ،22/11/2020و 19ُأجري خالل الفترة بين  الذي

. بدرجات متفاوتة ،واثقون %15والتزامها باالتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، و "إسرائيل"
 158.%43، وأيد استئنافها "إسرائيل"استئناف مفاوضات التسوية مع  %52عارض و 

  (،مكان) ي الرسميةسرائيلالبث اإل موشيه إلعاد، خالل مقابلة أجرتها هيئة اإلسرائيلي الجنرالقال 
، ولم يوقف. وحينما ُيعلن عن توقيف ، ولم ينقطع يوما  1995 سنةإن  "التنسيق مستمر منذ 

 قائال :إلعاد  وأضاف التنسيق من السلطة الفلسطينية يجب أن نسأل أنفسنا ما معنى ذلك؟".
من السلطة  ينما نسمع إعالنا  ساعة بين الضباط من الجانبين، فح 24"التنسيق موجود على مدار 

 159وليس له أي جذور على األرض". ،ا  سياسي ا  يكون إعالن

 قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، في مقابلة مع مجلة أفريكا ريبورت The Africa 

Report  ستتبع خطى البحرين والسودان واإلمارات بالدهعلى سؤال حول ما إذا كانت  ، ردا، 
. لدينا مشكلة مع الحكومة ..الظروف لم تنضج بعد"، قال إن "إسرائيل"وتطبع العالقات مع 

ية ألنها تحرم الفلسطينيين من حقوقهم. كل ما نطلبه هو أن تقوم الحكومة ببادرة سالم سرائيلاإل
 160."لكني أخشى أال يفعلوا ذلك أبدا   ...واحدة، وسنقوم بعشر بادرات في المقابل

  إنه لن يكون هناك  ،جوزيب بوريل ،ارجية في االتحاد األوروبيالممثل األعلى للسياسة الخقال
ي، وال سيما سرائيلسالم واستقرار مستدامان في المنطقة بدون تسوية شاملة للصراع العربي اإل

الدولتين المتفاوض عليه وقابل للحياة، على  ي الفلسطيني، على أساس حل  سرائيلالصراع اإل
 161.ا  يأساس المعايير المتفق عليها دول

 25/11/2020 ،األربعاء

  أن مسار في مقابلة متلفزة ،المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري رئيسأكد نائب ،
على أنه ال عودة لمربع  ا  المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ال بديل عنه، مشدد

حماس، وال يمكن التنازل  أن مسار وخيار الوحدة استراتيجي في برنامج العاروري وأكد االنقسام.
وأوضح العاروري أنه حدث  عنه، ومستمرون في الوصول إلى تفاهم يخرجنا من أزمة االنقسام.

إلى أنه  ا  خالف حول نقطة واحدة خالل حوارات القاهرة، وهو موضوع تزامن االنتخابات، مشير 
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الفصائل الفلسطينية وأكد العاروري أننا و  من األفضل أن يذهب شعبنا لالنتخابات مرة واحدة.
 162متفقون على المقاومة باألشكال المناسبة للمراحل، والساحات الفلسطينية هي األساس.

  مع خمسة أمناء عامين لفصائل  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،هنية،  إسماعيلبحث
م وقال حسا كيفية العمل المشترك مع الكل الوطني لحماية مسار الوحدة الوطنية. ،فلسطينية

إن هنية أجرى جملة من  ،ت الوطنية بالحركة في تصريح صحفيبدران، رئيس مكتب العالقا
ين للفصائل الفلسطينية؛ لمناقشة آخر المستجدات، االتصاالت مع عدد من األمناء العام  

 163ي.سرائيلما يتعلق بقرار السلطة العودة لاللتزام باالتفاقيات مع االحتالل اإل خصوصا  

 ظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( منلفاد تقرير أUnited Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD)  أن خسائر قطاع غزة االقتصادية الناتجة عن عقد
أن تلك الخسائر  تقريرالوأوضح دوالر. مليار  16.5تجاوزت  يسرائيلاإلمن االحتالل والحصار 

أن معدل البطالة في غزة هو من  التقرير وأفاد .2018وحتى  2007مد ة من جاءت فقط خالل ال
"نتيجة النهيار الناتج المحلي اإلجمالي، في الفترة ما  التقرير أن وأضاف بين األعلى في العالم.

، بينما ارتفعت فجوة %56إلى  %40، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 2018و 2007بين 
وتضاعفت التكلفة السنوية النتشال األفراد من الفقر أربع مرات من  ،%20إلى  %14الفقر من 

 164".2015مليون دوالر باألسعار الثابتة لعام  838مليون دوالر إلى  209
 عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية النار  استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات االحتالل

 165حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة. س قربعد

  خطة لشرعنة جميع  ةية تعمل على بلور سرائيلأن الحكومة اإل هنغبيتساحي وزير االستيطان أعلن
 166البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

  النائب منصور عباس عن  يسرائيلفي الكنيست اإل "الحركة اإلسالمية الجنوبية"أعلن رئيس
ي بنيامين نتنياهو، لدرجة إنقاذ حكومته من السقوط، ئيلسرااستعداده للتعاون مع رئيس الوزراء اإل

 167لألحزاب العربية تهدد بتفككها. "القائمة المشتركة"ما أثار خالفات شديدة في 
 ية للشبان من عمر سرائيلية عن نظام جديد يتيح منح الجنسية اإلسرائيلأعلنت وزارة الداخلية اإل

، مع شروط أعوام ةاقة إقامة لمدة ال تقل عن خمسهم بطت، إذا كانت بحوز عاما   21 إلى عاما   18
وحسب تقرير لصحيفة هآرتس فإن هذا النظام يتيح  ."إسرائيلـ"ل "الوالء"أخرى، منها إعالن 

، "إسرائيل"ألف شاب من القدس المحتلة، إضافة إلى أبناء عمالء يقيمون في  20 حونتجنيس 
وحسب معطيات هآرتس فإن  .يني سنويا  آالف شاب فلسط 7على  وأن هذا النظام سيسري أيضا  

حصلوا على جنسية  1967 سنةألف فلسطيني في القدس المحتلة منذ  330من أصل  10%
 168آالف فلسطيني. 10 ألف شخص، ويضاف لهم قرابة 33ية كاملة، ما يعني قرابة إسرائيل
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 26/11/2020 ،الخميس

 لى سن  قانون يشر ع عشرات البؤر ي بنيامين نتنياهو موافقته عسرائيلمنح رئيس الوزراء اإل
 االستيطانية التي ُدشنت في أرجاء الضفة الغربية المحتلة من دون الحصول على إذن الحكومة.

 169.بؤرة في الضفة 69قرار تشريع ويشمل ال

  لرئاسةاعن اتصاالت غير مباشرة مع فريق  الخارجية الفلسطيني رياض المالكيكشف وزير 
: "نحن متفائلون بشأن اإلدارة له في تصريحات ،وقال المالكي دن.جو باي المنتخب يمريكاأل

 170الجديدة في واشنطن".

 أن اجتماعات جديدة سيتم عقدها مع  ،اللواء جبريل الرجوب ،أمين سر اللجنة المركزية لفتح أعلن
 ،وأكد الرجوب وجود خالف لبحث تجاوز الخالف الحاصل بين الحركتين. ،"قريبا  "حركة حماس 

انتخابات رئاسية  ومن ثم   ،على إجراء انتخابات تشريعية االتفاق السابق مع حماس نص  "إن وقال 
بسقف زمني ال يتجاوز ستة أشهر، وصوال  النتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، لكن 

 171."حماس عادت واشترطت تزامن االنتخابات

  تتبع  المسجد األقصىن إدارة األوقاف وشؤون المقدسات اإلسالمية في القدس أ دائرةأكدت
 172ي أو غيره من األطراف بشؤون المسجد المبارك.سرائيل، وال عالقة لالحتالل اإلللمملكة األردنية

  بعد تدهور حالته  ،في اإلماراتلصادق المهدي ا حزب األمة القومي السوداني رئيستوفي
لمواقف التي اتخذها آخر ا وقد كانت الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 173ي.سرائيلمع االحتالل اإلالسودان الصادق المهدي رفضه لتطبيع السلطات االنتقالية في 

  زة إن حركة حماس تمتلك في قطاع غ ،دور ليبرمانجأفي األسبق سرائيلياإل دفاعالقال وزير
بصراحة خالل  ث ليبرمانللقناة السابعة العبرية، تحد   ووفقا   .صواريخ جوالة، وقنابل عنقودية

 174، وقال إن حماس تمتلك بالفعل هذه األسلحة.اإلسرائيلي أمام الكنيستجلسة 
 رد ت المحكمة المركزية في القدس استئناف عائالت فلسطينية تسكن في مبنى في حي بطن الهوى 

 175.شخصا   87في سلوان في القدس المحتلة، وقررت طرد سكانها البالغ عددهم 

  وريونجبن مطار في اإلماراتية  "فالي دبي"شركة منتظمة تشغلها هبطت أول رحلة تجارية .
كان في و  "،فالي دبي"وكان على متن الرحلة وفد برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة 

 176ي بنيامين نتنياهو، وممثلين عن قطاع الطيران.سرائيلاستقبال الوفد رئيس الوزراء اإل

 مليون  66.14مليون يورو ) 55.56منح الحكومة الفلسطينية مبلغ تعهدها  أعلنت الحكومة األلمانية
 2021.177سنة دوالر(، لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خالل 
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 27/11/2020 ،الجمعة

  اغتيال محسن فخري زاده أكدتأفاد مراسل الجزيرة بأن وزارة الدفاع اإليرانية Mohsen 

Fakhrizadehبرز العلماء النوويين، بهجوم مسلح وصفته الوزارة باإلرهابي، ونقلت صحيفة ، أحد أ
دانت و  تقف وراء االغتيال. "إسرائيل"أن  ،يأمريك رسميعن مصدر  ،يةمريكنيويورك تايمز األ

"بشدة" عملية االغتيال، وقال وزير الخارجية محمد جواد  من جهتها،، وزارة الخارجية اإليرانية
قال قائد و  ي في مقتل العالم النووي اإليراني.إسرائيلؤشرات خطيرة عن دور ظريف إن هناك م

باالنتقام الشديد مم ن  إنه اتخذ قرارا   ،Hossein Salamiحسين سالمي  ،الحرس الثوري اإليراني
 178.فخري زادهودعم اغتيال  ،ذونف   ،خط ط

  تلقي رواتبهم الشهرية أسوة  من ،ألف أسرة شهيد وجريح وأسير 11تحرم السلطة الفلسطينية قرابة
 ،هالي الشهداء والجرحىبغيرهم، بذريعة "االنتماء السياسي". وقال األمين العام للجنة الوطنية أل

 ىأسرة شهيد ارتق 1,400، وقرابة 2014عائلة من أهالي شهداء عدوان  1,943إن  ،ماهر بدوي
عادة رواتب أ ،خالل األعوام الماضية بعد أن قطعت دون إبداء  ،خرىبانتظار صرف رواتبهم وا 

آالف جريح أصيبوا خالل اعتداءات  7أي أسباب. وأفاد متحدث باسم الجرحى بأن نحو 
" لم يحصلوا على أي 2014و   2012و  2008/2009" سنوات االحتالل على قطاع غزة في

إن  ،أيمن الشراونة ،رواتب من قبل السلطة حتى اللحظة. وقال عضو مكتب إعالم األسرى
 179.أسير فلسطيني على خلفية انتمائهم السياسي 1,250لسلطة تواصل قطع رواتب نحو ا

   من زيت الزيتون إلى كل من  ألول مرة في تاريخ قطاع غزة، أتيح تصدير كميات كبيرة نسبيا
ألف طن، منها  14نحو  السنة هوقد بلغ إنتاج فلسطين من زيت الزيتون هذ .واإلماراتالسعودية 

إنتاج قطاع غزة، وفقا  لوزارة الزراعة الفلسطينية. وقد أرسل زيت غزة عبر معبر  آالف طن 4حو ن
صفيحة زنتها  990كرم أبو سالم إلى الضفة الغربية فاألردن، ومن هناك إلى كل من الرياض )

لى أبوطنا   15  180أطنان(. 9صفيحة زنتها  600ظبي ) (، وا 

 من أجل المتوسط االتحادفي  أكد البيان الختامي لوزراء خارجية الدول األعضاء Union for the 

Mediterranean آفاق سياسية لتحقيق سالم عادل  إيجادهم في على دعم كافة الخطوات التي تس
الصراع  وشامل في منطقة الشرق األوسط، وضرورة إعادة إطالق مفاوضات فاعلة لحل  

وأكد البيان أيضا  على  ن الدولي.للقانو  ا  الدولتين ووفق ي على أساس حل  سرائيلاإل - الفلسطيني
الوصاية الهاشمية على و  ،أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن لألماكن المقدسة في القدس

وضرورة دعمها سياسيا  وماليا  من أجل تمكينها  ،أكد على الدور المحوري لوكالة األونرواو  ،عليها
 181يضها األممي.في تنفيذ دورها ومهامها وفقا  لتفو  االستمرارمن 
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  سلطات االحتالل  له، إن في تقرير ،(أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةقال
 ،2020تشرين الثاني/ نوفمبر  بدايةمبنى منذ  129على هدم أو مصادرة ما مجموعه أقدمت اإلسرائيلي 

ا أدى إلى تهجير بداعي افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات اإلسرائيلية، م
لحاق األضرار بما ال يقل عن  ،شخص 100  182آخرين. 200وا 

 28/11/2020 ،السبت

 تظاهر آالف  ،ومع تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا ،24 لألسبوع الـ
مطالبين  ،ومدن وبلدات أخرى ،وقيسارية ،وحيفا ،وتل أبيب ،اإلسرائيليين في القدس المحتلة

 183.حاكم في قضايا فساديس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُ باستقالة رئ

   صادر عن ثالث مجموعات إسرائيلية لحقوق اإلنسان بالتجاوزات واسعة النطاق د تقريرند، 
غالبا  في  ، والتي تتم  ةلدخول أفراد الجيش اإلسرائيلي منازل الفلسطينيين في األراضي المحتل

وأسر فلسطينية، أن القوات  ،وأطباء ،تضمن شهادات لجنودوذكر التقرير، الذي ي منتصف الليل.
بغرض االعتقال أو أسباب  ،مرة كل شهر 250أكثر من  المتوسطاإلسرائيلية تدخل المنازل في 

و التقرير، أن الغرض الرئيسي القتحام د  ع  ث إليهم مُ ممن تحد   ،وذكر العديد من الجنود أخرى.
 184.نفوس قاطنيهاالرعب في  المنازل بشكل متكرر هو التخويف وبث  

  ه عن التطبيع مع ، في رد  رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهانقال
األمم المتحدة، وأصبحت مقبولة من  فيالخصومة مع دولة عضو ال فائدة ترجى من " "إسرائيل":
 يمجلسَ  أن انالبرهوأكد . "صاحبت قيامها التيبغض النظر عن الظروف  الدوليالمجتمع 

 185".إسرائيل"خطوة إنهاء العداء مع  فيالسيادة والوزراء شركاء 

  هايف فينتك"أعلن برنامج FinTech Hive"، ه اتفاقية عيعن توق ،التابع لمركز دبي المالي العالمي
وتطوير  ،ومشاركة الخبرات ،اإلسرائيلي، تهدف لتنظيم الفعاليات "Fintech Aviv فينتك أبيب"مع 

ات، وتسهيل عمليات التعريف والتوصيات المتبادلة للشركات التي تحرص على التوسع في المهار 
 186كال الدولتين.

 29/11/2020 ،األحد

  يكل مليار ش 2.5على تمرير  (كابينت)للشؤون السياسية واألمنية  المصغرالوزاري المجلس صادق
 "إسرائيل"التي تجبيها ة لمقاص  ا أموالوهي  ،الفلسطينية السلطة إلى مليون دوالر( 752.78نحو )
من مليون دوالر(  180.66نحو ) يكلمليون ش 600خصم  كابينتكما قرر ال .ةلفلسطينيلسلطة ال

 187الفلسطينيين وعائالتهم. لألسرى، بسبب المعاشات التي دفعتها السلطة األموالهذه 

 وكان النائب  طاع غزة.ق "عبارات مستفزة"، أطلقها نائب لبناني بحق   دانت حركة حماس في لبنان
، حذ ر "من وصول MTV أم تي في ، نعمة إفرام، وبحديث تلفزيوني، عبر قناةالسابقاللبناني 
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 الحركة أن وأضافت الجرذ في غزة أكبر من القط"."، ذاكرا  أن "األوضاع في لبنان لدرجة غزة
ونسبة حملة شهادة (، %2.2حو ن"الشعب الفلسطيني في غزة من األقل أمي ة في المنطقة كلها )

 188البكالوريوس وما فوق، تقارب العشرين بالمائة".

  إن الل جولة له في الجوالن، خالجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األرئيس قال ،
وتابع  التموضع اإليراني في سورية". ضد   ،قدر المطلوب ،ستستمر  في العمل بقو ة إسرائيل""

أن  ا  وضحمكل اكتشاف لعدواني ة ضد نا"،  ظ على جهوزي ة كاملة ضد  "سنستمر  في الحفا قائال :
 189الجيش اإلسرائيلي "موجود في وضع اعتيادي كامل ويقظ للتطورات المحتملة في المنطقة".

   إبرامهما مع اإلمارات،  صادقت الحكومة اإلسرائيلية، خالل جلستها األسبوعية، على اتفاقيتين تم
وثانيتهما بإقامة التعاون في مجاالت دعم  ،قات الطيران المنتظمةعنى أوالهما بإقامة عالتُ 

 190وتطوير العلوم والتقنيات المتطورة.
   يؤدي إلى البلدة القديمة بالمدينة المحتلة، تاريخيا   هدمت البلدية اإلسرائيلية في القدس درجا ،

بأن  ،صطفى أبو زهرةم ،عاية المقابر اإلسالمية في القدسوأفاد رئيس لجنة ر  .األقصىوالمسجد 
"طواقم من بلدية االحتالل برفقة جرافة، اقتحمت منطقة باب األسباط، وهدمت الدرج المؤدي إلى 

 191مقبرة الشهداء اإلسالمية".

  إن بالده ستواصل كفاحها من أجل إقامة دولة فلسطينية  ،رجب طيب أردوغان التركيقال الرئيس
ونعمل بكل  ،في كافة المحافل للدفاع عن قضية القدس "نسعى :ال  ائف قوأضا .مستقلة وذات سيادة

 192أخوتنا الفلسطينيين". ما أوتينا من قوة إلنهاء سياسات االحتالل والظلم واإلبادة الجماعية ضد  

   الخسائر المباشرة  ،الحايك يعل ،ر رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزةقد
في قطاع غزة نتيجة تفشي فيروس كورونا، بأكثر من مليار الفلسطيني  لالقتصادوغير المباشرة 

ومباشرة   ا  ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر سلبي   47وأوضح الحايك أنَّ أكثر من  دوالر.
عاجزون عن توفير احتياجات  %90ألف عامل فلسطيني،  160تضرر  إضافة إلىبالجائحة، 

 193.%75، والفقر ألكثر من %80 ساطهم لـأسرهم األساسية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة في أو 

  الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورودعا Nicolas Maduro  لرفع الحصار اإلسرائيلي المفروض
في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب ، وقال مادورو .2007على قطاع غزة منذ 

، نرسل تحياتنا وتقديرنا ألولئك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني": الفلسطيني
فنزويال ترفع صوتها في التمرد من ": قائال   وأضاف ."الذين يواصلون المقاومة بشجاعة وكرامة

 194."!أجل القضية النبيلة لدولة فلسطين. كفى حصارا  
 أحد أفراد األسرة وهو  رئيس مركز حمد البحريني العالمي للتعايش السلمي خالد بن خليفة، قال

من بالده زار المسجد األقصى، يوم  إن وفدا   ،جيروزاليم بوستصحيفة لمة في البحرين، الحاك
 195المصلين عليهم. مهاجمة، وذلك خشية ، دون الكشف عن هوياتهم72/11/2020الجمعة 
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 30/11/2020اإلثنين، 

  م بها عضو الكنيست عن خطة إسرائيلية، تقد   اإلسرائيلية صحيفة ماكور ريشونكشف موقع
، تتضمن توسيع االستيطان في الضفة الغربية وغور األردن، Nir Barkat نير بركاترائيلي اإلس

نشاء مناطق صناعية، وتوسيع السياحة  196.وزيادة عدد المستوطنين إلى مليوني مستوطن، وا 

   من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب  فنيا   قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "هناك فريقا
والبنوك ما نحصل  ،والقطاع الخاص ،واألسر المحتاجة ،نصرف للموظفين وسوفسرائيلي، اإل

 197عليه".
  كشف القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية محمد الهندي أسباب فشل الحوارات

أن ذلك يرجع لعاملين رئيسيين هما: فكرة تزامن إجراء  األخيرة للمصالحة الفلسطينية، موضحا  
 ووفقا  إجرائها. ات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ودور السلطة المنتظر عقب االنتخاب

ي حماس وفتح منتصف ي حركتَ للقيادي الفلسطيني، فإن الحوار الفلسطيني الذي جمع وفدَ 
 198بالقاهرة، ُأفشل بإعالن السلطة استئناف التنسيق األمني. 2020تشرين الثاني/ نوفمبر 

   رسالة  ،لعاد أردانجومندوبها الدائم في األمم المتحدة،  ،لدى واشنطن يئيلسرااإلسفير اله وج
، يطالبه فيه باالعتراف الرسمي بوضع غوتيريشإلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
يران. كما ذكر موقع صحيفة  ،وأوضح أردان في رسالته الالجئين اليهود من الدول العربية وا 

يقضي بإجراء مناقشة سنوية إلحياء ذكرى الالجئين اليهود  ا  قدم قرار أنه سي ،يديعوت أحرونوت
يران. والبدء بإحياء  ،ودعا أردان إلعادة النظر في هذه القضية المبعدين من الدول العربية وا 

يران. ألف الجئ يهودي تم   850قصة   199ترحيلهم من الدول العربية وا 
 محمود  ةالفلسطيني السلطة االتحادية، رئيس استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر

ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان عن  .مرافقعلى رأس وفد  عباس،
 200."لها األولوية في السياسة المصرية القضية الفلسطينية ستظل  "تأكيده أن  ،السيسي
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