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االأحد، 2020/11/1

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية على خطورة �إقد�م �الإد�رة �الأمريكية على متويل  	

�رشعنة  �الأمر  �أن  على  م�صدد�ً  و�جلوالن،  �لغربية  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف  علمية  ن�صاطات 

لالحتالل و�ال�صتيطان. وقال ��صتية، خالل لقائه يف ر�م �هلل مع “�ملبعوث �ل�صوي�رشي لعملية 

�ل�صالم“ رونالد �صتينغر Roland Stinger: “ذ�هبون لالنتخابات كخيار ��صرت�تيجي، وكل 

بيتنا  �النق�صام، وترتيب  لتكون بو�بة الإنهاء  �لعقبات  �إجناحها وتذليل  جهودنا مركزة على 

1
�لد�خلي و��صتعادة �لوحدة، لنتمكن من �ل�صمود ومو�جهة �لتحديات �خلارجية“.

�أكد �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب، �أن “�صعبنا �لفل�صطيني غادر  	

مع  �مل�صتمر  �حلو�ر  عب  حقيقية  وطنية  �رش�كة  وبناء  جت�صيد  على  ونعمل  �النق�صام،  مربع 

�أن هناك حالة تو�فق مع حما�ص  حركة حما�ص، وباقي ف�صائل �لعمل �لوطني“، موؤكد�ً على 

2
وباقي �لف�صائل.

عربية  	 “�صغوط  من  �لهندي،  حممد  �الإ�صالمي  حلركة �جلهاد  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  حذّر 

�إىل �لتوجه  و�أجنبية كبرية مُتاَر�ص لتاأخري �مل�صاحلة �لفل�صطينية“. ودعا �لهندي حركة فتح 

3
�إىل �نتخابات تعيد تنظيم �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية �لوحدوية. فور�ً 

يف  	 نظريه  �إىل  بال�صكر  توّجه  �أ�صكنازي  غابي  �لوزير  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

جمهورية �لدومينيكان روبريتو �ألبرييز Roberto Alvarez، على �لبيان �لذي ن�رشه، وقال 

فيه �إن “جمهورية �لدومينيكان تدر�ص بجدية نقل �صفارتها يف �إ�رش�ئيل من تل �أبيب �إىل مدينة 

4
�لقد�ص“.

�إ�رش�ئيلية،  	 منتجات  يبيع  �أحدها  متاجر  �إغالق  �لكويتية  و�ل�صناعة  �لتجارة  وز�رة  �أعلنت 

�صبطت  �لتفتي�ص  “ِفرق  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �لتجارة،  وز�رة  وقالت  �لنيابة.  �إىل  و�إحالتها 

�إحدى  �لقانون، تباع يف  �ملحلية ح�صب  �الأ�صو�ق  �ل�صهيوين حمظورة يف  �لكيان  منتجات من 

5
�رشكات قطع غيار �ل�صيار�ت يف منطقة �ل�صويخ �لو�قعة يف �لكويت �لعا�صمة“.

خالل  	 �صادق،  �الإمار�تي  �لوزر�ء  جمل�ص  باأن  )و�م(  �لر�صمية  �الإمار�ت  �أنباء  وكالة  �أفادت 

�أن هذه �التفاقيات �صملت  �لدويل، مو�صحة  �لتعاون  �تفاقيات لتعزيز  �جتماع له، على �صبع 
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من  �لبلدين  ملو�طني  �ملتبادل  �الإعفاء  ب�صاأن  و“�إ�رش�ئيل“،  �الإمار�ت  حكومتَي  بني  �تفاقية 

6
متطلبات تاأ�صرية �لدخول.

�لرئا�صي  	 للمر�صح  �ل�صيا�صيني  �مل�صت�صارين  كبري   ،Antony Blinken بلينكن  توين  قال 

طائر�ت بيع  �إن  �إ�رش�ئيل“،  �أوف  “تايز  �صحيفة  موقع  مع  حو�ر  يف  بايدن،  جو   �الأمريكي 

�أبيب كان عبارة عن  �أبو ظبي وتل  �لتطبيع بني  �تفاق  �أف-35 لالإمار�ت يرتك �النطباع باأن 

نوع من “�ملقاي�صة“. و�عرتف بلينكن باأن �إد�رة �لرئي�ص �ل�صابق بار�ك �أوباما خ�ص�صت تلك 

7
�لطائرة لـ“�إ�رش�ئيل“، “و�إ�رش�ئيل فقط يف �ملنطقة“.

�ل�صلطة  	 مل�صاعدة  دوالر(،  مليون   11.65 )نحو  يورو  ماليني   10 �الأوروبي  �الحتاد  قدم 

ملوظفيها   2020 �صبتمب  �أيلول/  �صهر  عن  تقاعد  وخم�ص�صات  رو�تب  دفع  يف  �لفل�صطينية 

8
�ملدنيني، غالبيتهم من موظفي قطاعي �ل�صحة و�لتعليم بال�صفة �لغربية.

خالل 	 �لعاملة  �ل�صناعية  �ملوؤ�ص�صات  عدد  باأن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   �أفاد 

يف موؤ�ص�صة   15,899( موؤ�ص�صة   20,710 بلغ  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف   2019  �صنة 

مع مقارنة   %3 ن�صبته  منو�ً  �صهدت  وقد  غزة(،  قطاع  يف  موؤ�ص�صة   4,811 �لغربية،   �ل�صفة 

9
�صنة 2018.

االإثنني، 2020/11/2

�صادقت جلنة �لتخطيط و�لبناء �ملحلية �الإ�رش�ئيلية يف بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على خمطط  	

“و�دي  ��صم  عليه  يطلق  �جلوز،  و�دي  يف  �ل�صناعية  �ملنطقة  �أنقا�ص  على  �صخم  ��صتيطاين 

من  كجزء  �أنه،  �إىل  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  و�أ�صارت  فايل“.  بال�صيليكون  �أو  �ل�صيليكون 

�مل�رشوع، �صيتّم �إخالء نحو 200 مبنى مملوكة لفل�صطينيني وهدمها. وتهدف بلدية �الحتالل 

�ملنطقة، و�إقامة نحو  �إ�رش�ئيلية يف  �لتقنية ل�صالح �رشكات  �إقامة من�صاآت �صناعية عالية  �إىل 

10
900 غرفة فندقية ملناف�صة �لفنادق �لفل�صطينية باملدينة.

�أو�صت “�الإد�رة �ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية بنهب �ملزيد من �الأر��صي يف �ل�صفة �لغربية، من خالل  	

�إلغاء قانون �رشعنة �مل�صتعمرة، وتعليق خطة  �إثر  “�أر��صي دولة“، وذلك  �أنها  �الإعالن عنها 

�ليوم“.  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ذكرت  ح�صبما  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  مناطق  �صّم 

�آالف  ( ومئات 
2

�آالف دومن )106 كم  106 لـ  �أجرى م�صحاً  وح�صب �ل�صحيفة، فاإن �الحتالل 

11
�لدومنات “غري �ملزروعة“، ومل يتم �الإعالن عنها “�أر��صي دولة“ حتى �الآن.
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“�رشكة مياه فل�صطني“؛ بهدف تعزيز �ملو�رد �ملائية،  	 قرر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �إن�صاء 

�إن�صاء  وحتقيق �ال�صتد�مة �ملائية و�ملالية و�ملوؤ�ص�صية، لتكون �رشكة حكومية، و�عتماد خطة 

12
مر�فق �ملياه يف �ملحافظات، و�لبدء بدمج مزودي خدمات �ملياه بها.

يتّم  	 و�إ�صالمية  عربية  دول  خم�ص  �أن  كوهني  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  ك�صف 

�لتي وّقعت مع  �الن�صمام لالتفاقيات  �أجل  �أمريكية، من  �لتفاو�ص و�حلديث معها بو�صاطة 

�الإمار�ت و�لبحرين و�ل�صود�ن. و�أو�صح كوهني، يف حديث ملوقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت 

�لعبية، �أن تلك �لدول هي �ل�صعودية، وعُمان، وقطر، و�ملغرب، و�لنيجر، معرباً عن �أمله يف 

13
�لتو�صل التفاقيات معها يف �أقرب وقت.

�أعلن �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، يف ت�رشيحات ل�صحيفة جريوز�ليم  	

مقبل،  لقرن  �ملنطقة  ف�صيغرّي  ثانية  رئا�صية  بوالية  تر�مب  دونالد  فوز  حال  يف  �أنه  بو�صت، 

�إير�ن.  على  �ل�صغط  وت�صديد  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتطبيع  د�ئرة  تو�صيع  على  عمله  �إىل  م�صري�ً 

وقال فريدمان �إن هناك ما بني 5 �إىل 10 دول �أخرى على �أهبة �ال�صتعد�د الإقامة عالقات مع 

14
“�إ�رش�ئيل“.

�إىل  	 �أفادت معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية باأن عدد �لعاطلني عن �لعمل و�صل 

1,079,500 �صخ�ص، منذ �الإغالق �الأول ب�صبب تف�صي فايرو�ص كورونا، و�أن ن�صبة �لبطالة 

�ألفاً   180 كورونا  جائحة  بدء  قبل  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  كان  بعدما   ،%22.7 �إىل  و�صلت 

15
تقريباً، ون�صبة �لبطالة نحو %3.9.

��صتهدف معبد�ً يهودياً يف و�صط فيينا.  	 �آخر يف هجوم م�صلح  و�أُ�صيب عدد  �أ�صخا�ص   7 قُتِل 

16
و�أفادت تقارير �أن �أحد �ملهاجمني كان �نتحارياً وفّجر نف�صه.

الثالثاء، 2020/11/3

هدمت 	 �الحتالل  قو�ت  �إن  لها،  تقرير  يف  عميم،  عري  �الإ�رش�ئيلية  �حلقوقية  �ملنظمة   قالت 

منذ �الأعلى  وهو  قيا�صي،  �لرقم  هذ�  �أن  م�صيفة   ،2020 �صنة  خالل  �صكنية  وحدة   125 

و86  ،2018 يف  و72   ،2019 �صنة  يف  منازل   104 هدم  مّت  �أنه  �ملنظمة  و�أو�صحت  عاماً.   20 

مّت  ،2020 �صنة  �لهدم، يف  �أن معظم عمليات  �إىل  �ملنظمة  و�أ�صارت   .2016 2017، و123 يف   يف 

17
يف منطقتَيْ جبل �ملكب )46 منزالً(، و�صلو�ن )31 منزالً(.
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و�لتام  	 �ملطلق  �ملجل�ص  تاأييد  �هلل،  ح�صب  �صالح  �مل�رشي  �لنو�ب  جمل�ص  با�صم  �ملتحدث  �أعلن 

�لب�صائع  حركة  �أمام  غزة  قطاع  مع  �حلدودي  رفح  معب  �إغالق  �مل�رشية  �ل�صلطات  لقر�ر 

و�ملركبات، مع ��صتمر�ر ترحيل �لعالقني فقط حتى �صباح يوم �خلمي�ص 2020/11/5، وذلك 

“�الأمن  �إن  له،  بيان  يف  �هلل،  ح�صب  وقال  حما�ص.  حركة  قبل  من  “جتاوز�ت“  ر�صد  بدعوى 

�لدولة �مل�رشية  �لتهاون فيه، وبالتايل لن ت�صمح  �أحمر، وال يكن  �لقومي �مل�رشي هو خطّ 

�أبد�ً بالعودة �إىل �لور�ء، �أو ��صرتجاع ما حدث من �نفالت �أمني و�خرت�ق للحدود �مل�رشية، من 

18
قوى �ل�رش و�لظالم و�الإرهاب خالل �أحد�ث ثورة عام 2011“، على حّد تعبريه.

نظريه  	 مع  لقاء  يف   ،Eisenhower Mkaka ماكاكا  �أيزنهاور  �ملاالوي  �خلارجية  وزير  �أعلن 

موعد  يف  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  لها  �صفارة  فتح  تعتزم  بالده  �أن  �أ�صكنازي،  غابي  �الإ�رش�ئيلي 

19
�أق�صاه �صيف �صنة 2021.

جر�فات  	 ودمرت  �الأردن.  غور  يف  فل�صطينياً،   80 لنحو  م�صاكن  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  هدمت 

وحظائر  �خليام،  ذلك  يف  مبا  باأكملها،  �ل�صغرية  �لبدوية  �لبقيعة  حم�صة  قرية  �إ�رش�ئيلية 

20
�ملا�صية، و�الألو�ح �ل�صم�صية، قرب مدينة طوبا�ص.

االأربعاء، 2020/11/4

من  	 �ملقا�صة  �أمو�ل  �أخذ  تنوي  �ل�صلطة  �إن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  كبار  م�صوؤولون  قال 

“�إ�رش�ئيل“، و��صتئناف �لتن�صيق �الأمني و�ملدين معها تدريجياً، �إذ� فاز جو بايدن يف �نتخابات 
�ملحيطني  فاإن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  لقناة  تقرير  وبح�صب  �الأمريكية.  �لرئا�صة 

بالرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص ي�صغطون عليه باجتاه ��صتالم �أمو�ل �ل�رش�ئب �مل�صتحقة 

ورئي�ص  �ل�صيخ،  ح�صني  فتح  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  هوؤالء  ر�أ�ص  وعلى  لل�صلطة، 

21
جهاز �ملخابر�ت ماجد فرج، ورئي�ص �حلكومة حممد ��صتية.

باالأمن  	 �لقانوين  �مل�صت�صار  على  �صفر،  م�صافة  من  �لنار،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �أطلق 

�لوقائي �لفل�صطيني بالل عدنان رو�جبة، قرب حاجز حو�رة عند مدخل نابل�ص، ومّت �الإعالن 

جنود  باجتاه  م�صد�صاً  �أ�صهر  رو�جبة  �أن  �الحتالل  جي�ص  و�دعى  الحقاً.  ��صت�صهاده  عن 

22
�الحتالل.

ذكر مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( �أنه “حتى �الآن من �لعام 2020،  	

�أنحاء �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية، وهو عدد يفوق  689 مبنى يف خمتلف  ُهدم 
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وتركهم  فل�صطينياً   869 تهجري  �إىل  �أدى  مما   ،2016 �لعام  منذ  باأكمله  عام  خالل  ُهدم  ما 

يف  �ملوؤقتة  �الإن�صانية  �ملن�صقة   ،Yvonne Helle هيلي  �إيفون  �ل�صيدة  وقالت  ماأوى“.  بال 

،]2020/11/4 ]�لثالثاء  �أم�ص  “ُهّجر، يوم  �لفل�صطينية �ملحتلة، يف بيان �صادر عنها:   �الأر�ص 

قرية  يف  منازلهم“،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  هدمت  بعدما  طفالً،   41 بينهم  من  �صخ�صاً،   73

حم�صة �لبقيعة. وتابعت قائلة: “ز�رت �لوكاالت �الإن�صانية �لتجمع و�صّجلت هدم 76 مبنى، 

23
وهو عدد يفوق ما ُهدم يف �أي عملية هدم �أخرى على مدى �لعقد �ملن�رشم“.

�إن  	 لها،  تقرير  يف  �الإن�صان،  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت 

�الأوىل  �لع�رشة  �الأ�صُهر  يف  فل�صطينياً  منزالً   218 بلغت  �الإ�رش�ئيلية  �لهدم  �صيا�صات  ح�صيلة 

404 من �لقا�رشين. و�أ�صار  798 فل�صطينياً، من بينهم  2020، مما ت�صبب بت�رشيد  من �صنة 

،2018 يف  و397   ،2019 يف  فل�صطينياً   677 بت�رشيد  ت�صببت  �لهدم  عمليات  �أن  �إىل   �ملركز 

24
و521 فل�صطينياً يف 2017.

رحالت  	 �أول  ت�صيري  �صتبد�أ  �أنها  �لتكلفة،  منخف�صة   ،Flydubai دبي  فالي  �رشكة  �أعلنت 

�إنها �صتقوم  �ل�رشكة  2020/11/26. وقالت  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ يف  مبا�رشة ومنتظمة بني 

25
بت�صيري رحلتني يومياً بني �إمارة دبي وتل �أبيب.

قال �لرئي�ص �لتون�صي �ل�صابق �ملن�صف �ملرزوقي، �إن جامعة �لدول �لعربية �نتهت منذ زمن  	

بعيد، وتاأكدت نهايتها بعد عدم رف�صها للتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�صدد �ملرزوقي 

�ملبا�رشة  �لتبعية  دخل  �آخر  وجزء�ً  �النهيار،  ب�صدد  �لعربية  �لدول  من  جزء�ً  �أن  على 

لالحتالل �الإ�رش�ئيلي و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية وغريها من �الأنظمة، و�أن �أغلبية �الأنظمة 

26
�لعربية يف حالة تفكك.

اخلمي�س، 2020/11/5

و�لتخطيط  	 �لعمل  لد�ئرة  �لتابع  و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  وثّق 

بحّق �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  حول  �ل�صهري  تقريره  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة   يف 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ��صت�صهاد مو�ِطننَْي و�إ�صابة 100 بجروح، و�عتقال 450 �آخرين، خالل 

27
ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020.

�الإمار�ت  	 “مركز  مع  تعاون  مذكرة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  وقّع 

بيان  ويف  خمتلفة.  بحثية  جماالت  يف  �لتعاون  ت�صمنت  ظبي،  �أبو  يف  �الإمار�تي  لل�صيا�صات“ 
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�صادر عن �ملركز، وح�صب مذكرة �لتعاون، فاإن �لبحث تناول �جتاهات �لتحوالت يف �ملنطقة، 

وال �صيّما يف كل ما يتعلق بـ“�جلهات �لتي تهدد �ال�صتقر�ر �الإقليمي، و�لتهديد �الإير�ين وطابع 

مو�جهته، و�لتد�عيات �ملحتملة لنتائج �النتخابات �الأمريكية، و�لق�صية �لفل�صطينية“. وح�صب 

�ملذكرة، فقد �تفق �ملركز�ن على تد�صني موؤمتر�ت م�صرتكة، و�لتعاون يف جمال �إجر�ء �أبحاث 

28
��صرت�تيجية تتعلق “بق�صايا �الأمن �لقومي للدولتني ومنطقة �ل�رشق �الأو�صط“.

�أن  	  ،Peter Santo �صانتو  بيرت  بروك�صل  يف  �الأوروبي  �الحتاد  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  �أكد 

حّل  �أمام  عائقاً  ي�صكل  �لفل�صطينية،  �ملباين  بهدم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  ��صتمر�ر 

�لدولتني. ودعا �صانتو، يف بيان له، �صلطات �الحتالل لوقف جميع عمليات هدم �ملباين، مبا 

29
فيها �ملمولة من �الحتاد �الأوروبي.

�أجمع برملانيون �أوروبيون، وديبلوما�صيون ون�صطاء �صيا�صيون يف �لقارة �الأوروبية، خالل  	

 ،)EuroPal Forum فورم  )يوروبال  �لفل�صطيني  �الأوروبي  �لتو��صل  منتدى  نظمها  ندوة 

�لق�صية  بحّل  لها  عالقة  ال  و“�إ�رش�ئيل“  عربية  دول  بني  �الأخرية  �لتطبيع  �تفاقيات  �أن  على 

�الأوروبي  �الحتاد  وطالبو�  و�لفل�صطينيني.  �الإ�رش�ئيليني  بني  بـ“�ل�صالم“  وال  �لفل�صطينية 

ملحا�صبة  �ملتاحة  �الآليات  وبا�صتخد�م  بفل�صطني،  يتعلق  فيما  �لدويل  �لقانون  وتطبيق  بدعم 

30
“�إ�رش�ئيل“ على �نتهاكاتها للقانون �لدويل.

�أمريكي  	 دوالر  مليون   20.7 بقيمة  �إ�صافية  م�صاعد�ت  حزمة  تقدمي  �ملتحدة  �ململكة  �أعلنت 

�إىل �ل�صنة  هذه  للوكالة  �ملتحدة  �ململكة  دعم  �إجمايل  يرتفع  وبذلك  �الأونرو�،  وكالة   ل�صالح 

31
66 مليون دوالر.

�أفاد تقرير �أ�صدره مركز معلومات و�دي حلوة �أن 373 م�صتوطناً �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى،  	

قو�ت  من  م�صددة  بحر��صة  �القتحامات،  خالل  �خلا�صة  طقو�صهم  و�أُدّو�  �ملغاربة،  باب  عب 

�أن قو�ت �الحتالل �صّعدت من  �لتقرير  2020. وبنيّ  �أكتوبر  �الحتالل خالل ت�رشين �الأول/ 

منهم �عتقال؛  حالة   200 �ملركز  ر�صد  حيث  ذ�تها،  �لفرتة  خالل  �لقد�ص  يف  �العتقاالت   تنفيذ 

32
45 قا�رش�ً، و15 �صيدة.

�صوّتت �للجنة �لر�بعة للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة )جلنة �مل�صائل �ل�صيا�صية �خلا�صة و�إنهاء  	

33
�ال�صتعمار(، ل�صالح 6 قر�ر�ت تخ�ص فل�صطني.
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اجلمعة، 2020/11/6

103 �أيام، بعد �تفاق يق�صي  	 علّق �الأ�صري ماهر �الأخر�ص �إ�رش�به عن �لطعام، �لذي ��صتمر لـ 

34
باالإفر�ج عنه يف 2020/11/26.

نوع  	 من  �ل�صو�ريخ  �صفن  �أوىل  و�صول  قرب  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بل�صان  �لناطق  �أعلن 

�ملياه �القت�صادية و�مل�صالح  �لتي حتمي  �لبحرية،  Sa‘ar 6 لتعزيز قو�ت �صالح  �أو   6 �صاعر 

�لبحر  يف  �أقامتها  �لتي  �لغاز  �آبار  خا�ص  ب�صكل  وحتمي  �لبحرية،  حلدودها  �ال�صرت�تيجية 

35
�الأبي�ص �ملتو�صط.

�الإ�رش�ئيلي  	 �لوزر�ء  رئي�ص  �صّد  تو��صلت  �الحتجاجات  �أن  �لعبية  �الإعالم  مو�قع  �أفادت 

�إد�رته  �لف�صاد و�صوء  �أبيب، �صّد ملفات  �لقد�ص �ملحتلة وتل  �لتو�يل، يف  20 على  �لـ  لالأ�صبوع 

36
جلائحة كورونا.

�ألفي فل�صطيني من �صكان �ل�صفة  	 �أكرث من  �أقرت �رشطة �الحتالل، يف بيان لها، باأنها منعت 

�لغربية من دخول �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص الأد�ء �ل�صالة. وقّدرت م�صادر �الأوقاف �الإ�صالمية 

37
يف �لقد�ص �أن ع�رش�ت �آالف �مل�صلني متكنو� من �أد�ء �ل�صالة بالرغم من �لقيود �الإ�رش�ئيلية.

قر�ر�ً  	  880 �أ�صدرت  �لع�صكرية  �الحتالل  حماكم  �إن  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  قال 

38
�إد�رياً بحّق �أ�رشى فل�صطينيني منذ بد�ية �صنة 2020.

�لذي  	 �لدمار  على  �ملتحدة،  و�ململكة  �الأوروبي  �الحتاد  دول  وممثلو  بعثات،  روؤ�صاء  �طّلع 

بعد  �ل�صمالية،  باالأغو�ر  �لبقيعة  حم�صة  جتمع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جر�فات  خلفته 

فيهم مبن  �صكانه،  �أرباع  ثالثة  ترك  ما  للتجمع،  تابعاً  م�صكناً   70 من  �أكرث  بهدم   قيامها 

39
41 طفالً، دون ماأوى.

ال�صبت، 2020/11/7

�الأمريكي  	 �لرئي�ص  له،  بياٍن  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  دعا 

ل�صعبنا،  �لظاملة  �الأمريكية  �ل�صيا�صات  مل�صار  تاريخي  “ت�صحيح  �إىل  بايدن  جو  �ملنتخب 

و�لرت�جع عما ي�صمى �صفقة �لقرن، و�إلغاء قر�ر عّد �لقد�ص عا�صمة لالحتالل ونقل �ل�صفارة 

�الأمريكية �إليها“. ودعا هنية �إىل �إنهاء كل �لقر�ر�ت �ملتعلقة مبحاوالت ت�صفية ق�صية �لالجئني، 

40
وب�صكل خا�ص تقلي�ص �لدعم لوكالة �الأونرو�، يف حماولة الإنهائها.
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�نطلق �ملوؤمتر �الإلكرتوين �الأول لرو�د ور�ئد�ت بيت �ملقد�ص، بهدف تعزيز �حلو�ر حول دور  	

�لدفاع  جمال  يف  نا�صط  �آالف   5 من  �أكرث  مب�صاركة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صمود  لدعم  �الأمة 

“�الئتالف �لعاملي  عن ق�صية فل�صطني. ونّظم �ملوؤمتر، �لذي �نعقد على مدى يومني، كل من 

�إ�صطنبول.  ومقره  �الإ�صالمي“،  و�لعامل  تركيا  “عالقات  ومركز  وفل�صطني“  �لقد�ص  لن�رشة 

�لبارزة  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  �صارك  خيانة“،  و�لتطبيع  �أمانة  “�لقد�ص  �صعار  وحتت 

و�لفاعلة يف خدمة �لق�صية �لفل�صطينية من 70 دولة، عب من�صة �إلكرتونية فيها ليكون �ملوؤمتر 

�الأ�صخم �إلكرتونياً. و�ألقيت عدة كلمات خالل �ملوؤمتر؛ تناولت �أهد�ف �ملوؤمتر، و�لتاأكيد على 

�خلطرية  �لتطور�ت  ظّل  يف  ن�رشتها،  على  �لعمل  و�رشورة  �لفل�صطينية  �لق�صية  مركزية 

وفل�صطني“، �لقد�ص  لن�رشة  �لعاملي  لـ“�الئتالف  �لعام  �الأمني  ودعا  �لق�صية.  بها  مترّ   �لتي 

�إطالق مبادرة جلمع مليون توقيع،  �إىل  �أكرم �لعدلوين، يف كلمته �الفتتاحية للموؤمتر،  حممد 

على ميثاق �الأمة و�أحر�ر �لعامل، لرف�ص �لتطبيع بكل �أ�صكاله. و�أطلق �الئتالف، خالل �ملوؤمتر، 

جملة من �مل�صاريع �لر�ئدة لدعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني بال�رش�كة مع وقف فل�صطني يف 

41
تركيا، �إ�صافة جلملة من �حلمالت و�ملبادر�ت ملو�جهة �لتطبيع.

تد�صني 	 وعلماء،  و�صبابية  �إعالمية  وتكتالت  �أهلية،  ومنظمات  �صيا�صية،  �أحز�ب   �أعلنت 

�ئتالف “�لقوى �ل�صعبية �ل�صود�نية ملقاومة �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل“. و�أفاد مر��صل �الأنا�صول 

مع  �لتطبيع  ملقاومة  �ل�صعبية  “�لقوى  ميثاق  على  وّقعت  ومنظمة  وتكتالً،  حزباً،   28 باأن 

42
�إ�رش�ئيل“.

مباٍن  	 هدم  عمليات  عن  تعوي�صات  بدفع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  بلجيكا  طالبت 

�خلارجية  وز�رة  و�أعربت  بلجيكي.  بدعم  بناوؤها  مّت  �لبقيعة،  حم�صة  قرية  يف  فل�صطينية 

�لبلجيكية، يف بيان �صحفي، عن قلقها �إز�ء �لزيادة �ملقلقة يف عدد عمليات �لهدم و�ال�صتيالء، 

يف ج  �مل�صنفة  �ملنطقة  يف  �الإن�صانية  و�مل�صاريع  �ملباين  على  �الحتالل،  �صلطات  قبل   من 

43
�ل�صفة �لغربية.

االأحد، 2020/11/8

�ملتحدة  	 للواليات  رئي�صاً  بفوزه  بايدن  جو  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  هنّاأ 

�الأمريكية للفرتة �ملقبلة، ونائبته �ملنتخبة كاماال هاري�ص Kamala Harris. و�أعرب عبا�ص عن 

44
تطلعه للعمل مع بايدن و�إد�رته من �أجل تعزيز �لعالقات �لفل�صطينية �الأمريكية.
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�رتياح  	 “نعم هناك  �أحمد جمدالين:  �لفل�صطينية  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  قال ع�صو 

�لتي  �لوعود  �صتتبلور  كيف  معرفة  بانتظار  ونحن  �النتخابات،  تر�مب  خل�صارة  فل�صطيني 

45
�أطلقها �لرئي�ص �ملنتخب خالل حملته �النتخابية“.

�ملتحدة  	 �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو جو بايدن بفوزه رئي�صاً للواليات  هنّاأ رئي�ص �حلكومة 

بايدن  جو  �إىل  �لتهاين  بنقل  كالمي  �أ�صتهل  �أن  “�أود  تويرت:  عب  نتنياهو  وكتب  �الأمريكية. 

وكاماال هاري�ص. لدي عالقات �صخ�صية طويلة �الأمد ود�فئة مع جو بايدن �لذي �أعرفه منذ ما 

يقرب من 40 عاماً ك�صديق كبري لدولة �إ�رش�ئيل“، و�أ�صاف قائالً: “�إنني متاأكد �أننا �صنو��صل 

�إ�رش�ئيل و�لواليات  �لعمل معهما من �أجل �ال�صتمر�ر يف تعزيز �لتحالف �خلا�ص، �لقائم بني 

�ملتحدة“. و�صكر نتنياهو تر�مب، يف ر�صالة م�صّورة، على “�ل�صد�قة �لتي �أظهرمتوها جتاه 

وبال�صيادة  �إ�رش�ئيل  كعا�صمة  باأور�صليم  �عرت�فكم  وعلى  �صخ�صياً،  وجتاهي  �إ�رش�ئيل، 

�الإ�رش�ئيلية على �جلوالن، وعلى �لوقوف �صدّ �إير�ن، وعلى �تفاقيات �ل�صالم، وعلى تو�صيع 

46
رقعة �لتحالف بني بلدينا �لذي و�صل قمماً غري م�صبوقة“.

منظمات،  	 لعدة  عاجلة  ر�صائل  بحر،  �أحمد  باالإنابة،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  وجّه 

عن  �لك�صف  �أجل  من  بالعمل  ملطالبتها  دولية،  وحقوقية  حكومية  وجهات  وموؤ�ص�صات، 

م�صري مفقودي “�صفينة 9/6“ يف �الإ�صكندرية مب�رش، و�لذين خرجو� نتيجة �حل�صار �لظامل 

47
�ملفرو�ص على قطاع غزة للهجرة �إىل �أوروبا يف 2014/9/6.

قال رئي�ص حركة حما�ص يف منطقة �خلارج ماهر �صالح، خالل كلمة له يف موؤمتر رّو�د ور�ئد�ت  	

بيت �ملقد�ص �الإلكرتوين، �إن “�لفل�صطينيني يف خارج فل�صطني قد مّت �لعمل على تهمي�ص دورهم 

و�إق�صائهم منذ �تفاقية �أو�صلو عام 1993، ولكنهم ال يز�لون يتم�صكون بق�صيتهم، ودورهم، 

48
وحقهم يف حترير �أوطانهم، و�لعودة �إليها“.

�ختتم موؤمتر رّو�د ور�ئد�ت بيت �ملقد�ص �الإلكرتوين �أعماله باإعالن رف�ص �لتطبيع، و�إطالق  	

�لد�ئر  �ل�رّش�ع  يف  �ملبارك  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص  مركزية  على  و�لتاأكيد  عديدة،  م�صاريع 

يف �ملنطقة. و�أكد �ملُوؤمْترون، يف �لبيان �خلتامي، رف�ص “�لتّطبيع“ رف�صاً قاطعاً؛ بكل �أ�صكاله 

و�صوره و�ألو�نه. و�صددو� على مركزية �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، يف �ل�رش�ع �لد�ئر 

يف �ملنطقة، و�لعمل على بذل �ملزيد من �جُلهد لرفع ُم�صتوى �لدعم و�ملو�جهة؛ معرفياً و�صيا�صياً 

49 
ومالياً.
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قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صادقت على “�إقامة  	

بلدة جديدة يف �ملجل�ص �الإقليمي �صدوت نيجيف Sdot Negev Regional Council �لو�قع يف 

غالف غزة“. وقال نتنياهو، خالل �جلل�صة �حلكومية �الأ�صبوعية: “هذ� هو يوم عظيم لدولة 

�إ�رش�ئيل، و�لعدو يرى �أنه لن يتم �قتالعنا من �أر�صنا، فنحن نزرعها ونبنيها. هذ� هو جوهر 

50
�حلركة �ل�صهيونية!“.

�الحتالل  	 قو�ت  �إن  لها،  تقرير  يف  �لفل�صطينية،  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت 

وم�صتوطنيه �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى 23 مرة، يف حني مُنع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 

51
50 وقتاً، خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020.

ك�صف �ملحامي مهند جبارة، �خلبري يف �صوؤون �لتنظيم و�لبناء يف �لقد�ص، يف حديث لـ“�الأيام“،  	

�لنقاب عن �أن �للجنة �للو�ئية �الإ�رش�ئيلية بالقد�ص �أودعت موؤخر�ً، لالعرت��ص، خمططاً �صخماً 

يحدد �صيا�صات �لتنظيم �الإ�رش�ئيلية يف مركز �رشقي �لقد�ص، ل�صنو�ت طويلة قادمة. و�أ�صار 

جبارة �إىل �أن �ملخطط يطلق عليه “م�رشوع مركز �ملدينة �رشق“، و“يوؤثر عملياً على 300 �ألف 

�صخ�ص بالقد�ص �ل�رشقية، ومع ذلك فقد �أعدته �لبلدية دون �لت�صاور مع �ل�صكان و�أ�صحاب 

52
�ملحال �لتجارية يف �ل�صو�رع و�الأحياء �لتي ي�صملها �ملخطط“.

قال مدير برنامج �مل�صاءلة يف �حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال عايد �أبو قطي�ص: “�إن حماكم  	

ظروف  يف  يقبعون  من  منهم  �صنوياً،  طفل   700 �إىل   500 بني  ما  حتاكم  �لع�صكرية  �الحتالل 

�أطفال خالل   7 “�إ�رش�ئيل“ قتلت  �أن  �إىل  �عتقاليه قا�صية وزنازين منفردة“. و�أ�صار قطي�ص 

53
�صنة 2020، و2,115 طفالً منذ �صنة 2000.

�إىل �الإمار�ت. وهبطت رحلة �لطائرة �لتابعة  	 �إ�رش�ئيليني  �أول رحلة جوية تقل �ُصيَّاحاً  هبطت 

عقب  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صياحي  �لوفد  متنها  وعلى  �لدويل،  دبي  مطار  يف  دبي“  “فالي  ل�رشكة 

�إىل  و�صولها  قبل  �ل�صعودية  �أجو�ء  عب  �لرحلة  وحلّقت  تقريباً.  �صاعات   3 ��صتغرقت  رحلة 

54
�الإمار�ت.

�أقام �ملو�طن �لفل�صطيني منت�رش من�صور من �صكان قرية بورين جنوب نابل�ص، �أول دعوى  	

وطالب  بيته.  بناء  ��صتكمال  من  منعوه  م�صتوطنني  �صّد  �لفل�صطينية،  �ملحاكم  يف  نوعها  من 

من�صور بتعوي�صات ت�صل �إىل 200 �ألف دوالر وحّقه يف �لبناء. وقال وزير �لعدل �لفل�صطيني 

�لوطنية،  �ملحاكم  يف  م�صتوطن  على  ترفع  �لتي  �الأوىل  هي  �لق�صية  “هذه  �إن  �صاللدة،  حممد 

55
.“]Hague Convention[ وت�صتند لالأعر�ف و�لقو�نني �لدولية ال �صيّما �تفاقية الهاي
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االإثنني، 2020/11/9

�أعلن �ملفو�ص �ل�صامي لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني �أن �لوكالة م�صطرة، نتيجة عدم توفر  	

دفع رو�تب  �ملتحدة، الأن توؤجل جزئياً  �الأمم  �ملانحة يف  �لدول  �لكافية و�ملوثوقة من  �الأمو�ل 

28 �ألف موظف وموظفة، مبا ي�صمل �لعاملني يف �لرعاية �ل�صحية و�ملعلمني، و�أنها حتتاج �إىل 

تاأمني 70 مليون دوالر �أمريكي، لكي تتمكن من دفع �لرو�تب كاملة ل�صهري ت�رشين �لثاين/ 

56
نوفمب وكانون �الأول/ دي�صمب 2020.

�أن  	 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  على  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�لوحد�ت  �آالف  وبناء  �أر��صينا  على  �ال�صتيالء  وعن  �ال�صتعمارية،  خمططاتها  عن  “تتوقف 
�ال�صتيطانية“. و�أ�صار ��صتية �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني �الآن يف �ل�صفة �لغربية، قد بلغ �أكرث من 

750 �ألف م�صتوطن، ي�صكلون 25% من جممل �صكان �ل�صفة. و�صدد ��صتية على �أنه قد حان 

�لوقت لـ“�إ�رش�ئيل“ �أن تختار بني حّل �لدولتني �أو �لذوبان �لديوجر�يف، م�صري�ً �إىل �أنه الأول 

�الإ�رش�ئيليني  عدد  �لتاريخية  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يفوق   ،1948 �صنة  منذ  مرة 

57
�ليهود باأكرث من 250 �ألف �صخ�ص.

للدر�جات 	 �لدويل  �الحتاد  ع�صوية  على  �لهو�ئية  للدر�جات  �لفل�صطيني  �الحتاد   حاز 

�لعمومية )�لكوجنر�ص( لالحتاد  Union Cycliste Internationale خالل �جتماع �جلمعية 
58

�لدويل. وح�صلت فل�صطني باأغلبية مطلقة على 40 �صوتاً لنيل كامل �لع�صوية �لدولية.

�الإ�رش�ئيليني،  	 �عتقل، وبالتن�صيق مع �جلي�ص و�ل�رشطة  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  زعم جهاز 

م�صلحة  عمليات  لتنفيذ  وخططت  �خلليل،  منطقة  يف  ن�صطت  �لتي  حما�ص  حلركة  تابعة  خلية 

�ُصّمَي  ما  جتنيد  ور�ء  يقف  من  �أن  �ل�صاباك  و�دعى  �لغربية.  بال�صفة  �إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  �صدّ 

يف  “�ل�صايب“  �الإنرتنت  وحدة  وع�صو  غزة،  قطاع  �صكان  من  كردي،  بالل  هو  بـ“�خللية“ 

59
�جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص.

�لفل�صطينية  	 �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  حركة  قالت 

�ملحتلة ت�صاعف خالل �ل�صنو�ت �الأربع �ملا�صية، خالل عهد �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب. 

�لفرتة  �مل�صتعمر�ت يف  26,331 وحدة �صكنية يف  بناء  �مل�صادقة على  �إنه مّتت  وقالت �حلركة 

و�أ�صافت   .2016–2013 �ل�صنو�ت  يف  �صكنية  وحدة   10,331 مقابل   ،2020–2017 �ملمتدة 

عطاء�ت طرح  مّت  حيث  ت�صاعف،  �مل�صتعمر�ت  يف  �ملناق�صات  عدد  �أن  تقريرها،  يف   �حلركة، 
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1,164 وحدة �صكنية يف �ل�صنو�ت �الأربع �لتي  2,425 وحدة �صكنية يف �مل�صتعمر�ت، مقابل  لـ 

60
�صبقتها، كما مّت ت�صميم م�صاريع �لبنية �لتحتية و�لطرق، الإ�صافة مليون م�صتوطن �آخر.

�لبحريني و�فق على مذكرة تفاهم  	 �لوزر�ء  �أن جمل�ص  �لبحرينية )بنا(  �الأنباء  ذكرت وكالة 

مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ب�صاأن �خلدمات �جلوية، وفّو�ص �لوزير �ملعني بالتوقيع عليها، فيما 

�إىل �للجنة �لوز�رية لل�صوؤون �لقانونية و�لت�رشيعية �تفاقية يف �صاأن �خلدمات �جلوية  �أحال 

61
بني �لبلدين.

�أكرث  	 �لبالد، �صملت  4 مناطق خمتلفة من  �لنم�صاوية حملة مد�همة و��صعة يف  �صنّت �ل�رشطة 

على �لقب�ص  و�ألقت  حما�ص،  وحركة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة  �رتباط  على  موقعاً   60  من 

30 �صخ�صاً. و�أفاد مكتب �ملّدعني �لعاّمني باأن �لتحقيق �لذي بد�أ قبل نحو عام ي�صتهدف “�أكرث 

من 70 م�صتبهاً به، وعدد�ً من �جلمعيات �لتي ي�صتبه باأنها تابعة لتنظيمَيْ �الإخو�ن �مل�صلمني 

62
وحما�ص وتدعمهما“.

الثالثاء، 2020/11/10

�للجنة  	 ع�صو  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  وفاة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت 

�ل�صلطة حممود عبا�ص �حلد�د بتنكي�ص  �ملركزية حلركة فتح، �صائب عريقات. و�أعلن رئي�ص 

لفل�صطني  كبرية  خ�صارة  يثل  عريقات  رحيل  “�إن  عبا�ص:  وقال  �أيام.  ثالثة  ملدة  �الأعالم 

�ل�صعبة  �لظروف  هذه  ظّل  يف  خا�صة  لفقد�نه،  �لعميق  باحلزن  لن�صعر  و�إننا  �صعبنا،  والأبناء 

 
63

�لتي تو�جهها �لق�صية �لفل�صطينية“.

�الإ�رش�ئيلي 	 �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�صري  ��صت�صهاد  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي   �أعلن 

كمال �أبو وعر بعد تدهور حالته �ل�صحية، ونقله �إىل �أحد �مل�صت�صفيات جر�ء معاناته من مر�ص 

نتيجة  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   70 ��صت�صهاد  �لفل�صطينية  �حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  وتوّثق  �ل�رشطان. 

�لعقود  خالل  �الحتالل  �صجون  يف  ��صت�صهدو�  �أ�صري�ً   226 بني  من  وهم  �لطبي،  �الإهمال 

64
�الأربعة �ملا�صية.

باأغلبية  	 وذلك  �لبحرين،  مع  ر�صمية  عالقات  �إقامة  �تفاق  على  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  و�فق 

65
62 ع�صو�ً مقابل 14.

بيع  	 على  ر�صمياً  و�فقت  �ملتحدة  �لواليات  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أعلن 

50 مقاتلة �صبحاً من طر�ز  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أ�صلحة من �جليل �الأحدث، وخ�صو�صاً 
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و��صنطن  �لتز�م  مع  قوله،  وفق  “تن�صجم“،  �ل�صفقة  �إن  له،  بيان  يف  بومبيو،  وقال  �أف-35. 

66
“�حلفاظ على �لتفوق �لع�صكري الإ�رش�ئيل“ يف �ملنطقة.

االأربعاء، 2020/11/11

بيتون 	 مايكل  وزير  برتبة  وم�صاعده  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير   بد�أ 

�ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف  ��صتيطانية  وحدة   1,700 ل�رشعنة  �إجر�ء�ت  يف   ،Michael Beaton

�لغربية، مّت تعريفها م�صبقاً على �أنها غري قانونية، �صمن تو�صيات بتطبيق �صيا�صة “ت�صوية 

�لعقار�ت“. وبح�صب �صحيفة يديعوت �أحرونوت، فاإن �مل�صرتين لتلك �لوحد�ت �صيح�صلون 

�لعملية  هذه  وتتم  نية“.  بح�صن  “�رش�ئها  بند  حتت  عقار�تهم  لت�صجيل  ثبوتية  �أور�ق  على 

منذ �أ�صابيع من قِبَل وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية ب�صكل ر�صمي، وباأو�مر مبا�رشة من جانت�ص 

67
وبيتون.

ز�ر  	 �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  من  �أعمال  رجال  من  وفد�ً  �إن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  قالت 

دبي لعقد �رش�كات �قت�صادية. وقالت �لقناة 20 و�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيليتان 

�أعمال  رجال  مع  �قت�صادية  لقاء�ت  �صل�صلة  وعقد  �أيام،  قبل  دبي  �إىل  �صافر  �لوفد  �إن 

رئي�ص  دغان،  يو�صي  قال  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  ويف  �إمار�تيني. 

وفد جمل�ص �صومرون �الإقليمي، �لذي ي�صّم 30 م�صتعمرة ب�صمال �ل�صفة �لغربية، �إن هناك 

68
فر�صة لكال �جلانبني لال�صتفادة من �لتعاون �لذي يكن �أن ينتج عن �لتطبيع.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة، تعقيباً على ت�رشيحات وزير  	

�لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، �لتي قال فيها �إنه “حان �لوقت للقيادة �لفل�صطينية �لعودة �إىل 

�ملفاو�صات بدون �أعذ�ر“، �إن “�لقيادة �لفل�صطينية م�صتعدة للعودة �إىل �ملفاو�صات على �أ�صا�ص 

69
�ل�رشعية �لدولية، �أو من حيث �نتهت �ملفاو�صات، �أو بالتز�م �إ�رش�ئيل باالتفاقيات �ملوقعة“.

َتعرّثت من جديد،  	 �مل�صاحلة بني حركتَْي فتح وحما�ص  �أن  �للبنانية  �الأخبار  ذكرت �صحيفة 

جَتّدد  بعدما  كلّياً،  توقفت  �الت�صاالت  �أن  لل�صحيفة  ك�صفت  مطلعة  م�صادر  �أن  �إىل  م�صرية 

و�إيقاف  �ملفاو�صات،  م�صار  عودة  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  لدى  �الأمل 

م�صادر  من  �ل�صحيفة  وعلمت  �لقرن“.  و“�صفقة  �ل�صابق  �صغطها  �الأمريكية  �الإد�رة 

�أخري�ً، َتوّقفت  بالتدريج،  �نخف�صت  كانت  �لتي  �الت�صاالت،  �أن  بـ“حم�صاوية“،   و�صفتها 

�الأمريكية  �الإد�رة  �صتّتخذه  ما  على  �الآن  ترّكز  �إذ  �مل�صاحلة،  تذكر  ال  فتح  باتت  حني  يف 

70
�جلديدة من خطو�ت.
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فوز 	 على  �لرهان  �أن  غزة،  يف  عقدته  �جتماع  خالل  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  ف�صائل   �أكدت 

جو بايدن يف حت�صيل �حلقوق �لفل�صطينية هو �أمر �أثبت ف�صله خالل تعاقب �الإد�ر�ت �الأمريكية، 

�أر�صاً. و�صددت  �الأمريكية مل ولن يجلب حقاً ولن ي�صتعيد  �لنو�يا  الأن �العتماد على ح�صن 

�ل�صف  وتوحيد  �لد�خلي  �لوحدة  م�صو�ر  ��صتكمال  هو  �ليوم  “�ملطلوب  �أن  على  �لف�صائل 

�لوطني، و�رشورة �العتماد على �إر�دة �صعبنا ومقاومته، النتز�ع كل �حلقوق و��صتعادة كل 

71
�الأر�ص“.

عتيد  	 ي�ص  حزب  قدمه  قانون  م�رشوع  �صّد  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أع�صاء  من  �أغلبية  �صوّت 

ني�صان/ يف  �إقر�ره  مّت  �لذي   ،Kaminitz Law كامينيت�ص  قانون  الإلغاء  م�صتقبل(   )يوجد 

�أبريل 2017، لت�رشيع عمليات هدم �ملنازل �لفل�صطينية د�خل �خلط �الأخ�رش. وبح�صب �لقناة 

�لعبية �ل�صابعة، فاإن 57 ع�صو�ً من �لكني�صت �صوتو� �صّد م�رشوع �لقانون، يف حني �أن 37 

فقط �أيدو� م�رشوع �لقانون. وح�رش بنيامني نتنياهو �جلل�صة، وخرج يف منت�صف �لت�صويت 

72
بدون �أن ي�صارك فيه.

حممد  	 عمر  �ل�صود�ين  نظريه  مع  �أرد�ن  جلعاد  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  �لتقى 

بني  �مل�صتوى  رفيع  �جتماع  �أول  هذ�  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �صديق.  �أحمد 

73
كبار �مل�صوؤولني من �جلانبني، بعد �الإعالن عن �تفاق “�ل�صالم“ و�لتطبيع.

�أعلنت موؤ�ص�صة مطار�ت دبي، يف بيان لها، �أن ثالث �رشكات طري�ن �إ�رش�ئيلية �صتبد�أ ت�صيري  	

رحالت مبا�رشة من تل �أبيب �إىل دبي يف كانون �الأول/ دي�صمب 2020، حيث �صت�صرّي �رشكة 

�الإ�رش�ئيلية  �لطري�ن  �رشكة  و�صتوفر  يومياً،  رحلتني  “�إلعال“  �الإ�رش�ئيلية  �ملدين  �لطري�ن 

74
“ي�رش�ئري“ �صّت رحالت �أ�صبوعياً، و�صت�صغل �رشكة “�أركيا Arkia“ رحلة يومياً.

و�صلت طائرة من طر�ز �أف-35 �إىل قاعدة تل نوف �جلوية Tel Nof Airbase، �لتابعة ل�صالح  	

�جلو �الإ�رش�ئيلي. وو�صفت �صحيفة ماكور ري�صون، يف عددها �ملن�صور يف 2020/11/13، هذه 

�لطائرة باأنها من طر�ز “مميز“، وهي معدة لتجارب �لطري�ن �الأكرث تطور�ً، وهي جتارب ذ�ت 

قدر�ت �رشية يف غالبيتها �لعظمى. ونقلت �ل�صحيفة عن قائد قاعدة تل نوف عوديد كوهني 

75
Oded Cohen، قوله �إن ��صتيعاب هذه �لطائرة يف �صالح �جلو هو “حدث تاريخي“.

اخلمي�س، 2020/11/12

يف  	 منزل   100 نحو  بناء  على  و�فقت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  حركة  �أعلنت 

حي ��صتيطاين ب�رشقي �لقد�ص �ملحتلة. وقالت �صحيفة هاآرت�ص �إن بلدية �الحتالل و“�صلطة 
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�ل�صهرين  خالل  ��صتيطانية  خطط  على  �ملو�فقة  ت�رشيع  على  تعمالن  �إ�رش�ئيل“  �أر��صي 

76
�ملقبلني، ملنع �إيقافها مبجرد دخول جو بايدن �إىل �لبيت �الأبي�ص.

�أجل جودة �حلكم  	 “�حلركة من  �ملقدم من  �لنظر بااللتما�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  قبلت �ملحكمة 

�لوحدة  حكومة  �صدّ   ،“Movement for Quality Government in Israel �إ�رش�ئيل  يف 

بت�صكيلة  �اللتما�ص،  �لنظر يف  �ملحكمة  2020. وقررت  مايو  �أيار/  �ُصكلت يف  �لتي  �الإ�رش�ئيلية 

بتقدمي  جانت�ص،  وبني  نتنياهو  بنيامني  بينهم  من  �ملعنيني،  وطالبت  ق�صاة،   9 من  مو�صعة 

77
تو�صيحات خالل 21 يوماً.

جنوبي 	 يف  �ال�صتيطان  ملقاومة  �ل�صعبية  �للجان  يف  �لنا�صط  ماريا،  �أبو  يو�صف   قال 

جنوبي  فل�صطينية،  �أر��ٍص  جتريف  بعملية  �رشعت  �إ�رش�ئيلية  جر�فات  �إن  �لغربية،  �ل�صفة 

�ل�صفة، بغر�ص �صقّ �صارع يربط م�صتعمر�ت حمافظة �خلليل بالقد�ص؛ م�صري�ً �إىل �أن �أعمال 

(، بح�صب �ملخططات �لتي ُوّزعت 
2

�لتجريف من �صاأنها م�صادرة نحو 1,170 دومناً )1.17 كم

78
على �لهيئات �ملحلية و�ل�صكان.

قال �أمني عام �لتجمع �لوطني الأ�رش �صهد�ء فل�صطني حممد �صبيحات، �إن �صلطات �الحتالل  	

�أكرث �صجونها،  ثالجات  ويف  �ملحتلة،  فل�صطني  �صمال  يف  �الأرقام“  “�صهد�ء  مقابر  يف   حتتجز 

79
300 جثمان ل�صهد�ء فل�صطينيني وعرب. من 

�أن  	 عن  �لنقاب  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  ك�صفت 

�ألف   14 نحو  دمرت  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  من  �ملزيد  �صّم  �صعيها  وخالل  “�إ�رش�ئيل“، 
ذلك جّر�ء  وت�رّشر   ،2020-2015 �لفرتة  خالل  غزة  قطاع  حدود  على   )

2
كم  14(  دومن 

80
1,402 مز�رع.

متهيد�ً  	 م�صرتكة،  وم�صاريع  بر�مج  لتنفيذ  فريق  ت�صكيل  على  و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  �تفقت 

�ملغلقة  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  تقنية  �جتماع عب  �الّتفاق بعد  �مل�صتقبل. وياأتي هذ�  الإطالقها يف 

فيديو كونفرن�ص، بني نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ووزير �لد�خلية �الإمار�تي �صيف بن ز�يد 

81
.Amir Ohana آل نهيان، ووزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي �أمري �أوحانا�

باناجيوتوبولو�ص  	 نيكوالو�ص  و�ليوناين  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزر�ء  تو�صّل 

 Charalambos Petrides و�لقب�صي �صار�المبو�ص بيرتيد�ص ،Nikolaos Panagiotopoulos

على  �التفاق  مّت  �إنه  جانت�ص  وقال  �لثالث.  �لدول  بني  �لع�صكري  �لتعاون  لتكثيف  �تفاق  �إىل 
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“تعزيز �لتعاون �ل�صناعي على نطاق و��صع من �أجل تعزيز قدر�تنا �لدفاعية، وتوفري �الآالف 
82

من فر�ص �لعمل القت�صاد�ت �لدول �لثالث“.

اجلمعة، 2020/11/13

�إن هناك �ت�صاالت �رشية مع �لنيجر، من  	 �إيلي كوهني،  قال وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي 

كوهني  من  مقرب  وقال  “�إ�رش�ئيل“.  وبني  بينها  �لعالقات  تطبيع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �أجل 

حملل  و�أ�صار  عالقات.  الإقامة  �ملغرب  مع  �صفقة  الإبر�م  �أي�صاً  �إ�رش�ئيلية  حماوالت  هناك  �إن 

12 �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية عميت �صيجال، يف مقاله �الأ�صبوعي يف  �ل�صوؤون �حلزبية يف قناة 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ خططت كي تعرتف ب�صيادة �ملغرب يف 

83
�ل�صحر�ء، مقابل توقيع �ملغرب على �تفاقية تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“.

�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  بحر،  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  دعا 

�النتخابات  نتائج  على  �لرهان  وعدم  �لوطنية،  �مل�صاحلة  خطو�ت  ��صتكمال  �إىل  �هلل  ر�م  يف 

�لد�خلية؛  �مل�صاحلة  �إمتام  على  بحر  �أكد  كما  �لثنائية.  للمفاو�صات  و�لعودة  �الأمريكية، 

باملقاومة  �لتم�صك  �رشورة  وعلى  و�أعو�نه،  �الحتالل  �أمام  �لفل�صطيني  �ل�صف  لتقوية 

84
�مل�صلحة وكل �أ�صكال �ملقاومة.

�الإ�رش�ئيلي  	 �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطينية  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�رشى  موؤ�ص�صات  قالت 

�عتقلت 446 فل�صطينياً خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، من بينهم 63 طفالً، و16 �صيدة. 

�أ�صري،  4,500 بلغ  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  عدد  �أن   وذكرت 

بينهم 40 �أ�صرية، فيما بلغ عدد �ملعتقلني �الأطفال 170، و�الإد�ريني 370، فيما بلغ عدد �أو�مر 

بينها  من  �إد�ري،  �عتقال  �أمر   68 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ل�صادرة  �الإد�ري  �العتقال 

85
38 �أمر�ً جديد�ً، و30 �أمر متديد.

قال رئي�ص وزر�ء باك�صتان عمر�ن خان، �إن بالده تعر�صت ل�صغوط لالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“.  	

و�أ�صاف خان، يف مقابلة تلفزيونية: “بالن�صبة يل، �أقلّه، ال �حتمال لالعرت�ف باإ�رش�ئيل ما مل 

تكن هناك ت�صوية تر�صي �لفل�صطينيني، فاإننا لن نعرتف باإ�رش�ئيل“، م�صري�ً �إىل �أنه ال ي�صتطيع 

و�لبحرين؛  �الإمار�ت  �إىل  �إ�صارة  يف  بـ“�إ�رش�ئيل“،  �عرتفت  �لتي  �لدول  ب�صاأن  �صيء  �أي  قول 

86
“الأنها �صديقة لنا وال نريد �الإ�صاءة لها“.
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ال�صبت، 2020/11/14

�مل�صاحلة. وقالت  	 �لقاهرة، ال�صتكمال مباحثات  �إىل  و�صل وفد�ن من حركتي فتح وحما�ص 

م�صادر مطلعة لـ“�ل�رشق �الأو�صط“، �إن �لوفدين يتطلعان �إىل �التفاق على جميع �لنقاط حمّل 

87
�لنقا�ص، قبل �إ�صد�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص مر�صوماً من �أجل �النتخابات.

قالت حركة حما�ص �إن �ملقاومة �لتي دكّت تل �أبيب بقوة قبل ثماين �صنو�ت قد ر�كمت مزيد�ً من  	

�لقوة، وباتت �أكب ��صتعد�د�ً و�أكرث �إ�رش�ر�ً على مو��صلة م�صرية �لتحرير. و�أكدت �حلركة، يف 

بيان �صحفي يف �لذكرى �لثامنة ملعركة حجارة �ل�صجيل، �أن “�ملقاومة لن ترت�جع قيد �أمنلة عن 

88
هدف �لتحرير، ودحر �ملحتل عن كامل �أر�صنا“.

االأحد، 2020/11/15

يف  	 �لفل�صطينية  �لف�صائل  بتدفيع  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  هدد 

�الأحد �ل�صبت  ليلة  خالل  �صاروخية،  قذ�ئف  �إطالق  �أعقاب  يف  باهظاً“،  “ثمناً  غزة   قطاع 

 .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  و�صط  �إىل  منها  ق�صم  و�صل   ،2020/11/15-14

�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  و�أطلق  غزة.  قطاع  يف  مو�قع  بدوره،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وق�صف 

وحركة  هادئة،  تكن  مل  �الأخرية  “ليلتنا  قائالً:  �لقطاع،  يف  �ملدنيني  �صّد  تهديد�ً  جانت�ص  بني 

89
حما�ص هي �مل�صوؤولة عن ذلك“.

�إن  	 غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  وكيل  �رشحان،  ناجي  قال 

مليون   50 ت�صل  وبتكلفة   ،2014 عدو�ن  جر�ء  �إعمار،  الإعادة  بحاجة  �صكنية  وحدة   1,200

دوالر. و�أو�صح �رشحان، يف حديث �إذ�عي، �أن 90% مما دمره �الحتالل مّت جتاوزه و�إعادة 

�رشحان  وبنّي  �لعدو�ن.  قبل  ما  �أخرى  وحدة  و�ألف  وحدة،  �ألف   11 ذلك  وي�صمل  �إعماره، 

من يقرب  ما  دفع  مّت  دوالر،  مليون   300 بلغ  �جلزئية  لالأ�رش�ر  �ملايل  �الحتياج  حجم   �أن 

90
200 مليون منها، وبقي 100 مليون.

�أمام  	 �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  ليبمان،  �أفيجدور  �تهم 

حديث يف  ليبمان،  ور�أى  �لقطاع.  غالف  م�صتعمر�ت  �صكان  عن  و�لتخلي   حما�ص، 

باأنه  �صهرياً،  دوالر  مليون   30 ودخول  حلما�ص  �لقطري  �لدعم  يف  �لعبية،   103 الإذ�عة 

تنفيذ  وحتاول  �ل�صو�ريخ،  من  عدد�ً  يوم  كل  تنتج  ويجعلها  قدر�تها،  قفزة  من  يزيد 

91  
�لغربية. �ل�صفة  من  هجمات 
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لبناء 	 مناق�صة  �الإ�رش�ئيليتان،  �الأر��صي،  و�صلطة  و�الإ�صكان  �لبناء  وز�رة   ن�رشت 

1,257 وحدة ��صتيطانية يف م�صتعمرة جفعات هامتو�ص على �أر��صي بلدة بيت �صفافا، �لتي 
92

�صيكون من �صاأن �إقامتها عزل مدينة بيت حلم عن �رشقي �لقد�ص.

منازلهم  	 �إخالء  �لقاطع  رف�صهم  �لقد�ص،  يف  جر�ح  �ل�صيخ  حي  من  مقد�صية  عائلة   28 �أكدت 

ل�صالح �جلمعيات �ال�صتيطانية، بعد قر�ر�ت حماكم �إ�رش�ئيلية باإخالء �ملنازل ودفع غر�مات 

�لذي �صكنوها يف  28 عائلة يف �حلي ل�رشقة منازلهم  مالية. وتالحق �جلمعيات �ال�صتيطانية 

93
�صنة 1956، مبوجب �تفاق مع �حلكومة �الأردنية ووكالة �الأونرو�.

�فتتح �أول معر�ص للمنتجات �لزر�عية �الإ�رش�ئيلية يف �صوق �خل�صار و�لفو�كه بدبي )فري�ص  	

 ،Ofir Gendelman جندملان  �أوفري  ور�أى  �إ�رش�ئيلي.  �إمار�تي  ر�صمي  بح�صور  ماركت(، 

94
�ملتحدث با�صم نتنياهو، �أن �ملعر�ص ُيعّد �أحد “ثمار �ل�صالم“.

مّت ت�صجيل 17 �عتد�ًء �إ�رش�ئيلياً على �ل�صيادين يف قطاع غزة منذ بد�ية �صنة 2020، �إذ مّت �عتقال  	

�لقو�رب ثالث مر�ت لفرت�ت  �أمام  �لبحر  �إغالق  بالر�صا�ص، كما جرى  �آخرين   8 9 و�إ�صابة 

�مل�رشية تفاقمت منذ  �العتد�ء�ت  �أن  �إال  �الإ�رش�ئيلية،  �العتد�ء�ت  متفاوتة. وبينما مل تتوقف 

5 �صيادين  �لزر�عي مقتل  �لعمل  �ل�صيادين و�حتاد جلان  2015؛ و�صجلت نقابة  بد�ية �صنة 

فل�صطينيني و�صخ�ص خمتل عقلياً �جتاز نقطة �حلدود �لبحرية، و�عتقال 16 �صياد�ً �أفرج عن 

11 منهم، ومّتت م�صادرة 12 قارباً بكامل معد�تها، حتى نهاية �أيلول/ �صبتمب 2020، على 
95

يد �جلي�ص �مل�رشي.

�أزمة مالية“ يف تاريخ  	 “�أ�صو�أ  �أن  حذّر �ملفو�ص �ل�صامي لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني من 

�لوكالة �لدولية، قد توؤدي �إىل “كارثة“ يف قطاع غزة، وتزيد من “�نعد�م �ال�صتقر�ر“ يف لبنان. 

�ل�صحية  �خلدمات  وتعطل  �ملد�ر�ص  عمل  تعليق  �أحد  م�صلحة  من  “لي�ص  �أنه  الز�ريني  و�أكد 

“خميف“  �لو�صع  �إن  بالوباء“. وقال الز�ريني  �لنا�ص فيه  �لذي ي�صاب  �لوقت  )يف غزة(، يف 

يف جميع �أنحاء �لبالد، لكنه �أ�صو�أ يف �صفوف �لالجئني �لفل�صطينيني، خ�صو�صاً �أن 80–%90 

96
منهم يعتمدون على �لوكالة يف �حل�صول على �مل�صاعد�ت.

ف  	 ُيَو�صِّ و�لذي  �ل�صعودية،  �لعلماء  كبار  لهيئة  ببيان  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  رحّبت 

�لتابع  بالعربية“  “�إ�رش�ئيل  ح�صاب  وغّرد  بـ“�الإرهابية“.  �مل�صلمون  �الإخو�ن  جماعة 

�أن نرى هذ� �ملنهج �ملناه�ص  �إ�رش�ئيل،  “ي�صعدنا نحن يف  �الإ�رش�ئيلية على تويرت:  للخارجية 

ال�صتغالل �لدين للتحري�ص و�لفتنة، وال �صّك �أن جميع �لديانات �ل�صماوية جاءت لزرع �ملحبة 

97
و�الألفة بني �لنا�ص“.
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االإثنني، 2020/11/16

�أوىل جل�صاتها ملقا�صاة �حلكومة �لبيطانية، حول جر�ئم جنودها  	 عقدت حمكمة فل�صطينية 

“وعد بلفور“ وما  1917-1948، و�إ�صد�رها  �إبان �حتاللها للبالد خالل �لفرتة  يف فل�صطني، 

من  ُهّجرو�  فل�صطينيني  ل�صهود  نابل�ص  مدينة  يف  �لبد�ية  حمكمة  قا�صي  و��صتمع  عنه.  ن�صاأ 

�لتي  �لتي عا�صوها، و�جلر�ئم  �الإ�رش�ئيلي، و�ملعاناة  1948، بفعل �الحتالل  يف �صنة  بلد�تهم 

98
�رتكبت يف تلك �لفرتة.

�الأوروبي  	 و�الحتاد  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �ملركزي“  �إ�رش�ئيل  و“بنك  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  قال 

�إيجاد ممر جتاري جديد بني  �إمكانية  �لتعاون �القت�صادي، وناق�صا  �أطلقا حمادثات لتعميق 

�جلديد  �حلديدية  �ل�صكك  خّط  �إن  �إ�رش�ئيل“  “بنك  وقال  �خلليج.  ودول  �ملتو�صط  �رشق 

�صيكون طريقاً �أق�رش، و�أ�رشع، و�أقل تكلفة، و�أكرث �أماناً للربط بني �ل�رشق و�لغرب، بدالً من 

99
طرق �لتجارة �حلالية.

�أو�صت جلنة �لد�خلية يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي وزير �لد�خلية �أرييه درعي، باملو�فقة �ل�رشيعة  	

�ل�صياحة، من متطلبات �حل�صول  “�إ�رش�ئيل“ الأغر��ص  باإعفاء مو�طني �الإمار�ت من دخول 

100
على تاأ�صرية.

بعثت ما ت�صمى “جماعات �لهيكل“ ر�صالة �إىل وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلية �أمري �أوحانا،  	

�ل�صاحة  تخ�صي�ص  يتّم  �أن  على  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  تور�تية  مدر�صة  باإقامة  فيها  تطالب 

�ل�رشقية للم�صجد مدر�صة تور�تية، علماً �أن جماعات ��صتيطانية دعت �إىل بناء كني�ص يف �ملكان، 

للم�صتوطنني  بال�صماح  مطالبة  �لر�صالة  وت�صمنت  لالأق�صى.  �ملكاين  للتق�صيم  متهيد�ً  وذلك 

�ل�رشقية  �ل�صاحة  يف  وتعليمها  �لتور�ة  تعلم  يف  لالقتحامات،  �ملتاحة  �لفرتة  كامل  بق�صاء 

101
للم�صجد �الأق�صى.

ك�صفت م�صادر �إعالمية عبية �لنقاب عن و�صع وز�رة �لنقل و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلية خطة  	

خدمة  �أخرى  �صو�رع  وحتديث  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطانية  �ل�صو�رع  من  مزيد  ل�صّق 

�لتنقل  عمليات  وحت�صني  �الحتالل،  ومع  ببع�صها  �مل�صتعمر�ت  ربط  بهدف  للم�صتوطنني، 

�لرتويج  �الآن  يجري  �أنه  �لعبية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  و�أفادت  �حلياة.  وجودة  و�الأمان 

دوالر( مليون   676( �صيكل  مليار   2.3 بتكلفة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للنقل  �لرئي�صية   للخطة 

102
ملدة 5 �أعو�م.
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ك�صف �لباحث �ل�صحفي �الإ�رش�ئيلي رونني بريغمان Ronen Bergman عن �أ�رش�ر �لعالقة  	

�صلمان  بن  حممد  �ل�صعودي  �لعهد  ويل  دور  على  م�صدد�ً  و�ل�صود�ن،  “�إ�رش�ئيل“  بني 

�لعبية،  لالإذ�عة  حديث  يف  بريغمان،  وقال  �ملعلن.  �لتطبيع  نحو  ودفعهما  تقريبهما  يف 

�لد�ئرة يف  �رشكاء  كانو�  �صلمان  �بن  �لعهد  وويل  �ل�صعودية  يف  �ملخابر�ت  �أجهزة  روؤ�صاء   �إن 

و�الإمار�ت  �الحتالل  دولة  بني  عالقات  �إن�صاء  عن  لالإعالن  متهيد�ً  للمفاو�صات،  �ل�رشية 

103
�أي�صاً.

الثالثاء، 2020/11/17

على  	 له  تغريدة  يف  �ل�صيخ،  ح�صني  �لفل�صطينية  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  كتب 

�لتز�م  ب�صاأن  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صيادة  بها  قام  �لتي  �الت�صاالت  �صوء  “على  تويرت: 

مكتوبة  ر�صمية  ر�صائل  من  وردنا  ما  �إىل  و��صتناد�ً  معنا،  �ملوقعة  باالتفاقيات  �إ�رش�ئيل 

و�صفوية مبا يوؤكد �لتز�م �إ�رش�ئيل بذلك. وعليه، �صيعود م�صار �لعالقة مع �إ�رش�ئيل كما كان“. 

�لذي حتقق كان  �لكبري  “�الإجناز  �إن  �ل�صيخ، خالل لقاء خا�ص مع تلفزيون فل�صطني:  وقال 

�ملو�صوع  �أن  �لرئي�ص حممود عبا�ص“، موؤكد�ً  ر�أ�صها  نتيجة ل�صمود �صعبنا وقيادته وعلى 

104
�أكب من تن�صيق �أمني.

د�نت حركة حما�ص ب�صدة قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية ��صتئناف �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل“، وقال  	

�لوطنية لبناء �رش�كة وطنية ملو�جهة �الحتالل  “طعنة للجهود  �لقر�ر يثل  �إن  بيان للحركة 

�ال�صتيطانية يف  �لوحد�ت  �آالف  �الإعالن عن  �لقرن، وياأتي يف ظّل  و�ل�صمّ و�لتطبيع و�صفقة 

105
�لقد�ص“.

�صددت حركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف بيان �صحفي، على �أن قر�ر عودة م�صار عالقة �ل�صلطة  	

�لفل�صطينية مع �الحتالل �نقالب على كل م�صاعي �ل�رش�كة �لوطنية، وحتالف مع �الحتالل 

106 
بدالً من �لتحالف �لوطني.

و�صفت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني عودة عالقات �ل�صلطة �لفل�صطينية مع “�إ�رش�ئيل“  	

107
باأنه “عجز، و��صت�صالم �أمام �لعدو �لذي مل يحرتم �أي �تفاقيات“.

فتح  	 �الآن بني حركتي  “هناك مباحثات جدية  ��صتية:  �لفل�صطينية حممد  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

الإنهاء  بو�بة  �النتخابات  ولتكون  �النتخابات،  وعقد  �مل�صاحلة  �إجناز  �أجل  من  وحما�ص 

108
�النق�صام وجتديد �ل�رشعية للنظام �لفل�صطيني“.
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�أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إطالق عملية ت�صجيل �لعقار�ت و�الأر��صي �لفل�صطينية ب�رشقي  	

�لقد�ص يف �صجل �لطابو �الإ�رش�ئيلي، يف خطوة تهدف لل�صيطرة على �ملدينة باأكملها. و�أقر وزير 

�صوؤون �لقد�ص �الإ�رش�ئيلي ر�يف بريت�ص Rafi Peretz، باأن �لهدف من �إطالق عملية �لت�صجيل 

109
هو تر�صيخ، ما �صماه، �لوحدة بني �صطري �ملدينة �ل�رشقي و�لغربي.

�تفاق  	 تنفيذ  فر�ص  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  من  مقربون  �أكد 

�أفادت ما  بني جانت�ص على من�صب رئا�صة �حلكومة معدومة. وبح�صب  بينه وبني   �لتناوب 

من�صب لتويل  توؤهله  �لتي  �جلماهريية  �ل�رشعية  “فقد  جانت�ص  فاإن  �الإ�رش�ئيلية   11  �لقناة 

110
رئي�ص �حلكومة“.

�أقيمت  	 �لتي  �إىل م�صتعمرة �صانور،  100 م�صتوطن عادو�  �أن نحو  �لعبي   0404 ذكر موقع 

جتديد  يعتزمون  باأنهم  و�رشحو�  جنني،  من  بالقرب  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  �أر��صي  على 

111
�ال�صتيطان �ليهودي يف �مل�صتعمرة.

�أر��صي �ل�صلطة  	 �أن �ال�صتثمار�ت �لفل�صطينية �ملوظفة خارج  �أظهرت معطيات تقرير ر�صمي 

�صوق  يف  �ملوظفة  �الأجنبية  �ال�صتثمار�ت  �أر�صدة  فاقت   ،2019 �صنة  نهاية  حتى  �لفل�صطينية 

�ملركزي  للجهاز  م�صرتك  م�صح  يف  ذلك  جاء  دوالر.  مليار   1,732 بنحو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

112
لالإح�صاء �لفل�صطيني و�صلطة �لنقد �لفل�صطينية.

�الإ�رش�ئيلي  	 �لرئي�ص  من  خطية  ر�صالة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  ظبي  �أبو  عهد  ويل  تلقى 

مبا  وتطويرها،  تعزيزها  و�صبل  �لبلدين  بني  �لثنائية  بالعالقات  تتعلق  ريفلني،  روؤوفني 

ووّجه  “�إ�رش�ئيل“.  لزيارة  ز�يد  البن  دعوة  �لر�صالة  وت�صمنت  �مل�صرتكة،  �مل�صالح  يخدم 

�أبو ظبي، من جهته، دعوة للرئي�ص �الإ�رش�ئيلي لزيارة �الإمار�ت، معرباً عن تثمني  ويل عهد 

دولة �الإمار�ت للتعاون، للتو�صل �إىل معاهدة “�ل�صالم“ �لتاريخية �لتي من �صاأنها �أن ت�صهم يف 

113
��صتقر�ر �ملنطقة باأ�رشها.

نظمت وز�رة �لد�خلية �الإمار�تية، بالتز�من مع �ليوم �لعاملي للت�صامح، �صالة خا�صة جمعت  	

و�أقيمت هذه  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“، يف �صوء جائحة كورونا.  �أديان من  �صخ�صيات وقادة 

114
�لفعالية �فرت��صياً.

رئي�ص  	 مع  فوزه  منذ  له  هاتفية  حمادثة  �أول  بايدن  جو  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أجرى 

وكالة  نقلته  بيان  يف  �ملنتخب،  �لرئي�ص  فريق  وقال  نتنياهو.  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 
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�إ�رش�ئيل وم�صتقبلها كدولة يهودية  “كّرر دعمه �لثابت الأمن  �أن بايدن  �ل�صحافة �لفرن�صية، 

115
وديوقر�طية“.

االأربعاء، 2020/11/18

يف  	 �أجر�ها  مباحثات  خالل  �لزياين،  ر��صد  بن  �للطيف  عبد  �لبحريني  �خلارجية  وزير  دعا 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  مع  �لقد�ص  غربي 

موؤمتر  وخالل  جديدة.  فل�صطينية   - �إ�رش�ئيلية  “�صالم“  مباحثات  �إىل  نتنياهو،  بنيامني 

�صحفي م�صرتك مع نظريه �الإ�رش�ئيلي غابي �أ�صكنازي، قال �لزياين �إن بالده تقدمت بطلب 

ر�صمي لفتح �صفارة يف “�إ�رش�ئيل“، موؤكد�ً �أنه �صوف يتّم تنفيذ نظام �لتاأ�صرية �الإلكرتونية 

“�تفقنا  �أ�صكنازي، من جانبه: لقد  2020/12/1. وقال  “�إ�رش�ئيل“ و�لبحرين �عتبار�ً من  بني 

116
على تبادل فتح �ل�صفار�ت“.

ديبلوما�صية  	 م�صادر  �إىل  ر�صالة  نقلت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   11 �لقناة  ذكرت 

�رش �ل�صهد�ء، 
ُ
غربية، �أبدت فيها ��صتعد�دها لتغيري �ملعايري �لقا�صية ب�رشف رو�تب �الأ�رشى و�أ

117
وذلك كـ“بادرة ح�صن نية“ جتاه �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب جو بايدن.

�نف�صت �للقاء�ت �لتي عقدها وفد�ن قياديان من حركتي فتح وحما�ص يف �لعا�صمة �مل�رشية  	

�الجتماع  لعقد  موعد  حتى  �أو  �النق�صام،  الإنهاء  نهائية  �صيغة  عن  �الإعالن  بدون  �لقاهرة، 

118
�جلديد لالأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، الإقر�ر �آليات �مل�صاحلة �لنهائية.

مع  	 �لعالقات  عودة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إعالن  �أن  م�صرتك،  بيان  يف  �ملقاومة،  ف�صائل  �أكدت 

�لوهم  ت�صويق  و�إعادة  �ل�صهيو�أمريكية،  للهيمنة  �الرتهان  من  مزيد�ً  �إال  متثل  “ال  �الحتالل 

جمانية  خدمة  قدمت  “�ل�صلطة  �أن  �لف�صائل  ور�أت  جديد“.  من  �ل�صيا�صية  بالت�صوية  �مل�صمى 

للعدو �ل�صهيوين، وو�صعت �لعر�قيل يف م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية“. وو�صفت �لف�صائل 

الآمال  بـ“�لطعنة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  باالتفاقيات  و�لعمل  �الأمني،  �لتن�صيق  عودة 

119
�صعبنا يف حتقيق وحدة حقيقية“.

و�ل�صلطة  	 “�إ�رش�ئيل“  بني  �لتن�صيق  ��صتئناف  �إن  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

له  ت�رشيحات  يف  جانت�ص،  و�أ�صاف  �جلانبني.  بني  �مل�صرتكة  �مل�صلحة  يخدم  �لفل�صطينية 

ن�رشها موقع يديعوت �أحرونوت، �أن �لتن�صيق مهم للمو�طنني �الإ�رش�ئيليني و�أمنهم، ولي�ص 

�أقل م�صلحة لل�صكان �لفل�صطينيني و�قت�صادهم. ودعا جانت�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية للعودة �إىل 

120
طاولة �ملفاو�صات من �أجل م�صتقبل �أف�صل يف �ل�رشق �الأو�صط.
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�مل�صجد  	 �صطح  على  كبري�ً  “�صمعد�ناً“  �الحتالل،  جي�ص  بحماية  م�صتوطنون،  و�صع 

�ل�صمعد�ن  و�صعو�  �مل�صتوطنني  باأن  �صنينة،  �أبو  حفظي  �مل�صجد  مدير  و�أفاد  �الإبر�هيمي. 

121
الإحياء �أحد �الأعياد �ليهودية.

�أقيمت  	 بوؤرة   15 من  “�أكرث  �أن  و�ال�صتيطان،  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  ع�صاف،  وليد  قال 

موؤخر�ً  �مل�صتوطنني  توّجه  عن  ع�صاف  وك�صف  زيل“. 
ُ
�أ بع�صها  �الأخرية،  �لثالثة  �ل�صهور  يف 

122
الإقامة بوؤرهم، مبناطق يعّدها �الحتالل “�أر�صاً حكومية“، حتى ال يتّم �العرت��ص عليها.

ظبي  	 �أبو  عهد  ويل  طالبت  يهودية  منظمات  �إن  �الإ�رش�ئيلية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  قالت 

�الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لدينية  طقو�صهم  ممار�صة  يف  �ليهود  بحقّ  باالعرت�ف  ز�يد  بن  حممد 

على  رد�ً  �الآن،  حتى  �الإمار�ت  من  بيان  �أي  ��صتالم  يتمّ  مل  �ل�صحيفة،  وبح�صب  �ملبارك. 

123
�لر�صالة.

غري  	 �مل�صتعمر�ت  �أن  لها،  بيان  يف  �لدويل،  �الأمن  مبجل�ص  �الأع�صاء  �الأوروبية  �لدول  �أكدت 

�ال�صتيطاين  �لتو�صع  كل  وقف  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  د�عيًة  �لدويل،  �لقانون  مبوجب  قانونية 

�مل�صتمر، مبا يف ذلك يف �رشقي �لقد�ص. وقالت بلجيكا، و�إ�صتونيا، وفرن�صا، و�أملانيا، و�إيرلند�، 

و�لرنويج يف بيان م�صرتك: “تاأكيد�ً على خماوف �ملن�صق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة، ن�صعر بقلق 

يف  �صكنية  وحد�ت  لبناء  �لعطاء�ت  تقدمي  عملية  فتح  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قر�ر  من  عميق 

م�صتوطنة جديدة متاماً يف )جفعات هامتو�ص(، وهي موقع رئي�ص بني �لقد�ص وبيت حلم يف 

124
�ل�صفة �لغربية �ملحتلة“.

مقال  	 يف   ،Sharon Devery دفريي  �صارون  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية  �خلبرية  قالت 

باإ�رش�ئيل،  لال�صتثمار  و�صل  �ل�صيني  “�الهتمام  �إن   ،News One ون  نيوز  موقع  ن�رشه 

�أن توقعات 14 مليار دوالر“. و�أ�صاف دفريي  �أكرث من   وبلغت �ال�صتثمار�ت �ل�صينية فيها 

10% من �إجمايل �ل�صادر�ت  2035، �صت�صكل �ل�صادر�ت لل�صني  �أنه بحلول  “بنك �إ�رش�ئيل“ 
125

�الإ�رش�ئيلية.

اخلمي�س، 2020/11/19

�هلل، 	 ر�م  �رشقي  ب�صجوت،  م�صتعمرة  �إىل  بزيارة  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير   قام 

و�أعلن ت�صنيف بالده منتجات �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة �لغربية على �أنها �إ�رش�ئيلية، 

�إد�رة  باأن  بومبيو  و�رشّح  �ل�رشعية“.  �إ�رش�ئيل  من  “جزء�ً  �مل�صتعمر�ت  �أن  على  م�صدد�ً 
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�لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  ت�صنف  �صوف  تر�مب  �لرئي�ص 

باأنها  �حلركة  تلك  و��صفاً  لل�صامية“،  “معاد  كتنظيم  تدعمها،  جهة  و�أي  �أ�ص(،  دي  )بي 

�الإ�رش�ئيلي نظريه  برفقة  �ملحتلة،  �جلوالن  مرتفعات  �إىل  بومبيو  و�نتقل   “�رشطان“. 
غابي �أ�صكنازي، وقال: “ال يكن �لوقوف هنا، و�لتحديق عب �حلدود، و�إنكار �أمر �أ�صا�صي 

ما  وهو  �إ�رش�ئيل...  من  جزء  هذ�  باأن  �عرتف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أن  يف  يكمن 

126
رف�صه �لروؤ�صاء )�الأمريكيون( �ل�صابقون“.

هو  	 �ل�رش�كة،  وبناء  �النق�صام  �إنهاء  خيار  �أن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد 

ملتزمة  فتح  �أن  على  م�صدد�ً  و�أطرها،  فتح  حلركة  بالن�صبة  عنه  رجعة  ال  ��صرت�تيجي  خيار 

بالتفاهمات كافة �لتي حتققت يف حو�ر�ت �إ�صطنبول و�لدوحة وبريوت ودم�صق، وخمرجات 

�لتي  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  �إ�صطنبول  وتفاهمات  للف�صائل،  �لعاّمني  �الأمناء  �جتماع 

�صادقت عليها ف�صائل �لعمل �لوطني كافة. كما �أكد عبا�ص �لتز�مه �لال م�رشوط ببناء �ل�رش�كة 

�نتخابات  وثّم  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  �لكامل  �لن�صبي  بالتمثيل  �النتخابات  خالل  من  �لوطنية 

127
رئا�صية، وثمّ �نتخابات �ملجل�ص �لوطني بالتتايل و�لرت�بط، وفقاً للقانون.

قال رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية ح�صني �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت:  	

“عقدت �ليوم �جتماعاً مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، مّت �لتاأكيد فيه على �أن �التفاقيات �ملوقعة بني 
�أنه  �أ�صا�صها �ل�رشعية �لدولية، هي ما يحكم هذه �لعالقة“. و�أ�صاف �ل�صيخ  �لطرفني، و�لتي 

“مّت �التفاق على حتويل كل �مل�صتحقات �ملالية لل�صلطة، ورف�صنا ل�صيا�صة �ال�صتيطان وهدم 
128

�لبيوت وم�صادرة �الأر��صي. ومّت �التفاق على عقد �جتماع �آخر“.

رو�تب  	 �أن  له،  بيان  يف  بكر،  �أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أكد 

مهما  يتغري  ولن  ثابت  �لفل�صطينية  �لقيادة  وموقف  للم�صاومة،  قابلة  غري  �الأ�رشى  عائالت 

129
كانت �لظروف و�ل�صغوطات.

طول 	 على  �صيكون  و�لذي  �لذكية“،  “�حلدود  م�رشوع  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص   ك�صف 

و�صيحتوي  �لدفاعية.  �لقدر�ت  حت�صني  بهدف  غزة،  قطاع  مع  �حلدود  من  كيلومرت�ت  �صتة 

هذ� �جلد�ر �الفرت��صي على تقنيات تكنولوجية و�إلكرتونية متطورة ومتعددة، مثل جم�ّصات 

130
جوية و�أر�صية، ال�صت�صعار �إطالق �ل�صو�ريخ و�عرت��صها.

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أكرث من 400 طفل فل�صطيني، منذ بد�ية �صنة 2020 حتى  	

نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، غالبيتهم من �لقد�ص. وقال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف 
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تقرير له، مبنا�صبة يوم �ليوم �لعاملي للطفل، �إن نحو 170 طفالً فل�صطينياً يعتقلهم �الحتالل. 

ومنذ �صنة 2015 ولغاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، و�صلت حاالت �العتقال بني �صفوف 

131
�الأطفال الأكرث من 7 �آالف.

�إنهما  	 �الإمار�تية  للطري�ن  �الحتاد  و�رشكة  “�إلعال“،  �الإ�رش�ئيلية  �ملدين  �لطري�ن  �رشكة  قالت 

بالرمز بني  �لتعاون، مثل توفري خدمات م�صرتكة  �ملزيد من �صبل  �تفاقاً ال�صتك�صاف  وقعتا 

�أبو ظبي وتل �أبيب ووجهات �الأخرى. وقالت �ل�رشكتان �إن مذكرة �لتفاهم �ملوقعة ت�صتهدف 

تعزيز �لتعاون �لتجاري يف جماالت �صتى مثل �ل�صحن، و�لهند�صة، ومر�فق تدريب �لطيارين 

132
وطو�قم �ل�صيافة �جلوية.

يف  	 �لكويتي،  حمد  حممد  �الإمار�ت  حلكومة   Cyber Security �ل�صيب�ين  �الأمن  رئي�ص  قال 

�صايب  �رشكات  مع  عملت  بالده  �إن  �لعبية،  �القت�صادية  كالكالي�صت  �صحيفة  مع  مقابلة 

�لتعامل  يجري  �أن  �الأمر  يتطلب  ومل  �لبلدين،  بني  “�ل�صالم“  معاهدة  توقيع  قبل  �إ�رش�ئيلية، 

مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل“. و�أكد �أنه مع توقيع �ملعاهدة قبل ثالثة �أ�صهر، بد�أت معامالت كثرية 

و�لتكنولوجيا  �ل�صيب�ين  �الأمن  جماالت  يف  ذلك  يف  مبا  �الإ�رش�ئيلية،  �الإنرتنت  �رشكات  مع 

133
�لرقمية و�لتعليم، مبيناً �أن “�إ�رش�ئيل“ �رشيك ��صرت�تيجي.

اجلمعة، 2020/11/20

قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية يف حركة فتح جبيل �لرجوب، يف لقاء متلفز عب قناة �مليادين  	

�ل�صيا�صي  �ل�صعيد  على  وثائق  من  �لف�صائل  جلميع  قدمته  “مبا  ملتزمة  فتح  �إن  �لف�صائية، 

�مل�صتقبل“.  �الآن وال يف  �ملقاومة غري مطروحة  “م�صاألة ت�صليم �صالح  �أن  و�لن�صايل“، موؤكد�ً 

وو�صف �لرجوب �لعالقة مع �الحتالل باأنها “ال تز�ل قائمة على �ل�صد�م ومقاومته بالطرق 

معنا  “تو��صل  بايدن  جو  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص  فريق  �أن  �لرجوب  وك�صف  �ل�صعبية“. 

للجبهة  متوجهاً  �لوحدة“،  م�صاألة  �إال  �صيء  �أي  لبحث  ��صتعد�دنا  و�أبلغناه  �النتخابات،  قبل 

�ل�صعبية بالقول “�إننا مل نتاأثر بفوز بايدن“. و�أكد �لرجوب �أن �حلركة “لن جتّمد �الت�صاالت 

مع حما�ص، �أو تغرّي م�صار �مل�صي باإنهاء �النق�صام“، م�صدد�ً �أن “�حلو�ر مع حما�ص �صي�صتمر 

134
�إىل �أن نتو�صل �إىل �تفاق، وهدفنا �ال�صرت�تيجي �إقامة دولة فل�صطينية“.

قال وزير �خلارجية �لبحريني عبد �للطيف �لزياين، يف مقابلة خا�صة مع موقع و�ال �لعبي،  	

مع  “�صالم“  �تفاق  باإقامة  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد  �لبحريني  �مللك  بقر�ر  جد�ً  فخور  �إنه 
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�صت�صتمر  بايدن  �إد�رة  �أن  يعتقد  �أنه  �إىل  �لنظر  والفتاً  بال�صجاع،  �لقر�ر  و��صفاً  “�إ�رش�ئيل“، 
�لفل�صطينية  �لق�صية  بخ�صو�ص  �أما  تر�مب.  �لرئي�ص  بد�أها  �لتي  �إبر�هيم“  “�تفاق  بعملية 

135
و�لعالقة مع �لفل�صطينيني، قال �لزياين: “ال يوجد �أي �أزمة بيننا وبني �لفل�صطينيني“.

�أظهرت معطيات حقوقية �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت 75 طفالً و�أ�صابت 5,137، يف  	

قطاع غزة، منذ 2018/1/1. و�أ�صار تقرير ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان �إىل �أن من �مل�صابني 

مر�صى،  �أطفال   3 وفاة  �ملركز  ووّثق  باإعاقة.  �الإ�صابة  لهم  ت�صببت  �الأقل  على   66 �الأطفال 

136
نتيجة �إعاقتهم من �لو�صول لتلقي �لعالج.

هدّد ق�صام مرو�ن �لبغوثي، يف ر�صالة وجهها لو�لده �الأ�صري، عب ح�صاب من�صوب له على  	

137
في�صبوك، بف�صح �ملتورطني برف�ص �إطالق �رش�ح و�لده من �صجون �الحتالل.

��صتئناف  	 �لفل�صطينية  �لقيادة  لقر�ر  باالإجماع،  �إيجابياً،  تقييماً  �لدولية  �لرباعية  ممثلو  قدّم 

و�الجتماعي.  �القت�صادي  �لتعاون  �إىل  �إ�صافة  �الأمني،  �ملجال  يف  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتن�صيق 

�ل�رشوط  توجد  �لفل�صطينية  �خلطوة  �أن  �الإنرتنت،  عب  �جتماع  خالل  �لرباعية  ممثلو  و�أكد 

�لالزمة لبناء �لثقة و�لعودة �إىل �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية �ملبا�رشة، ب�صاأن �لق�صايا 

138
�الأ�صا�صية �ملتعلقة بالو�صع �لنهائي.

ال�صبت، 2020/11/21

الإذ�عة  	 �الأحمد،  عز�م  فتح،  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني  ع�صو  قال 

�صوت فل�صطني �لر�صمية، �إن �لتن�صيق �حلا�صل مع �أع�صاء �للجنة �لرباعية ي�صتهدف بلورة 

روؤية دولية ال�صتئناف مفاو�صات حتقيق “�ل�صالم“ وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. و�أو�صح 

�الأحمد �أن �قرت�ح رو�صيا، و�الأمم �ملتحدة، و�الحتاد �الأوروبي لعقد �جتماع الأع�صاء �لرباعية 

ومب�صاركة دول �أخرى، مّت بالتن�صيق مع �جلانب �لفل�صطيني، �صمن مقرتح عقد موؤمتر دويل 

139
لـ“�ل�صالم“.

هبوعليم  	 وبنك  �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز  �إن  له،  بيان  يف  دبي،  حلكومة  �الإعالمي  �ملكتب  قال 

“�الكت�صاف و�ال�صتفادة من جمموعة و��صعة من �لفر�ص ذ�ت �ملنفعة  �الإ�رش�ئيلي �تفقا على 

يقيمها  �لتي  �لعاملية  �ل�صبكة  من  جزء�ً  هبوعليم  بنك  “�صي�صبح  �لبيان:  يف  وجاء  �ملتبادلة“. 

على  تعمل  �لتي  و�ل�رشكات  �لتنظيمية،  و�لهيئات  �ملالية،  و�ملر�كز  �لبنوك،  مع  �ملايل  �ملركز 

140
�إحد�ث تغيري�ت �إيجابية يف �لقطاعني �ملايل و�لتكنولوجي“.
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االأحد، 2020/11/22

نتنياهو  	 بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن   ،2020/11/23 �الإثنني  يوم  عبية  �إعالم  و�صائل  ك�صفت 

توجّه على منت طائرة �إ�رش�ئيلية، يوم �الأحد 2020/11/22، �إىل �ل�صعودية برفقة رئي�ص جهاز 

و�صائل  جميع  يف  ر�صمية،  �إ�رش�ئيلية  م�صادر  عن  نقالً  �لنباأ  وُن�رِشَ  كوهني.  يو�صي  �ملو�صاد 

دون  �صخ�صياً،  نتنياهو  مكتب  هو  �أعلنه  من  �أن  يعتقد  حيث  �أبيب،  تل  يف  �ملختلفة  �الإعالم 

141
تفا�صيل �أخرى.

�لهيئة  	 ومديريات  مكاتب  يف  �لعمل  عودة  �لفل�صطينية  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 

يف �ملحافظات �ل�صمالية و�جلنوبية، ملتابعة ق�صايا �ملو�طنني، و�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�الأهلية، 

�جلانب  من  �مل�صبقة  باملو�فقات  �ملرتبطة  و�الإن�صانية  و�حلياتية  �ليومية  بالق�صايا  و�ملتعلقة 

�الإ�رش�ئيلي. ودعت �لهيئة �ملو�طنني �لفل�صطينية بعدم �لتوجه �إىل ما ي�صمى مبكاتب “�الإد�رة 

142
�ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية، وعدم �لتعامل مع ما ي�صمى “�صفحة �ملن�صق“.

�لالجئني، 	 �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو   قال 

)فل�صطني،  �مل�صيفة  �لعربية  �لدول  ممثلي  �جتماع  �إن  �صحفي،  بيان  يف  هويل،  �أبو  �أحمد 

و�الأردن، و�صورية، ولبنان(، باالإ�صافة �إىل م�رش وجامعة �لدول �لعربية، �أكد رف�ص �صيا�صة 

تقلي�ص �خلدمات �لتي تنتهجها وكالة �الأونرو� كاأحد �لتد�بري ملعاجلة �أزمتها �ملالية، و�أن هناك 

143
تو�فقاً بني �لدول �لعربية �مل�صيفة على رف�ص قر�ر �الأونرو� بتجزئة رو�تب موظفيها.

�صنّت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية �صل�صلة غار�ت على مو�قع حلركة حما�ص يف مناطق عدة  	

من قطاع غزة، دون �أن ي�صجل وقوع �إ�صابات يف �الأرو�ح. و�دعت قو�ت �الحتالل �أن �لق�صف 

ياأتي رد�ً على �إطالق �ملقاومة �لفل�صطينية �صاروخاً جتاه مدينة ع�صقالن �ملحتلة، �صقط فوق 

144
�أحد �مل�صانع يف �ملدينة، حمدثاً �أ�رش�ر�ً كبرية.

دعم  	 على  و�فقت  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت 

م�صتعمر�ت “غالف غزة بـ 1.1 مليار �صيكل )نحو 329 مليون دوالر(. و�أو�صحت �أن �حلديث 

145
يدور عن �أكب خطة دعم للمنطقة منذ �لعدو�ن على قطاع غزة �صيف 2014.

�أطلق �حلاخام �ملتطرف يهود� جليك Yehuda Glick، خالل �قتحام جديد للم�صجد �الأق�صى،  	

�لعبي،  )�الأنو�ر(   “Hanukkah �حلانوكاة  “عيد  ي�صمى  ما  مبنا�صبة  �لتبعات  جلمع  حملة 

146
وذلك �صمن حماوالت �مل�صتوطنني تكري�ص �مل�صجد �الأق�صى كـ“مركز ديني يهودي“.



اليوميات الفل�سطينية

480

االإثنني، 2020/11/23

نفى وزير �خلارجية �ل�صعودي �الأمري في�صل بن فرحان عقد �جتماع بني ويل �لعهد �ل�صعودي  	

�ل�صعودية، بح�صور وزير  �إ�رش�ئيليني، يف مدينة نيوم  �الأمري حممد بن �صلمان وم�صوؤولني 

له  تغريدة  يف  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  و�أو�صح  بومبيو.  مايك  �الأمريكية  �خلارجية 

�أمريكيني  فقط  كانو�  �حلا�رشين  �لوحيدين  �مل�صوؤولني  �أن  �الإجنليزية،  باللغة  تويرت  على 

147
و�صعوديني.

تابعة  	 �صبكة  على  �لقب�ص  �ألقت  �أنها  فيه  �دعت  لها  بياناً  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  �أجهزة  �أ�صدرت 

حلركة حما�ص، �أقامت خط تهريب �أمو�ل من تركيا، عب بطاقات �ئتمان تنقل من قطاع غزة 

“متويل ن�صاطات  �إىل ر�م �هلل، وقالت �إن �لغر�ص من هذ� �لن�صاط، وفقاً العرت�فات �ملعتقلني، 

�إرهابية �صّد �إ�رش�ئيل“. وقالت �الأجهزة �الإ�رش�ئيلية �إن �أفر�د �ل�صبكة هم 5 طالب يف جامعة 

م�صوؤويل  كبار  مع  �ت�صال  على  وكانو�  حما�ص،  يف  ن�صطاء  وجميعهم  �عتقالهم  مّت  بريزيت، 

148
�حلركة �ملقيمني يف تركيا.

�ل�صالم يف  	 �ملتحدة لعملية  للمن�صّق �خلا�ص لالأمم  �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص  �لدفاع  قال وزير 

�ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف، �إن “�إ�رش�ئيل“ م�صتعدة للتو�صل �إىل ت�صوية، ولتح�صني 

�أو�صاع �ل�صكان يف قطاع غزة، �رشيطة �أن يتّم �لتو�صل �إىل تفاهمات حول �لهدوء بعيد �ملدى، 

149
و�إعادة رفات �جلندَيني �الإ�رش�ئيلينَي و�ملو�طننَي �للَذين حتتجزهما حما�ص.

�أن ن�صبة �لبطالة يف �لقطاع و�صلت  	 ك�صف �صامي �لعم�صي، �مل�صوؤول �لنقابي يف قطاع غزة، 

م�صتويات غري م�صبوقة بن�صبة 82%، بعد �أن �صجلت ن�صبة 17% �إ�صافية لـ 65% �صابقة قبل 

150
�أزمة فريو�ص كورونا.

نهائي،  	 ب�صكل  �لعمل  عن  رم�صان  حممد  �ملمثل  �إيقاف  �مل�رشية  �لتمثيلية  �ملهن  نقابة  �أعلنت 

حلني مثوله �إىل �لتحقيق يف 2020/12/1، ب�صبب �صوره �لتي �نت�رشت موؤخر�ً مع �إ�رش�ئيليني 

يف دبي باالإمار�ت. و�أكدت �لنقابة �لدعم �لتام و�لكامل حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتز�مها 

�لنقابة  �حتاد�ت  وقر�ر�ت  مبو�قف  �لد�ئم  ومت�صكها  �مل�رشيني،  للفنانني  �جلمعي  باملوقف 

151
�لفنية �مل�رشية و�لعربية جتاه مثل هذه �لت�رشفات.

الثالثاء، 2020/11/24

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح روحي فتوح، �إن حركة حما�ص تر�جعت عن تفاهمات  	

�أن  “قبل  مّت  �لرت�جع  �أن  �إىل  �لر�صمي،  فل�صطني  تلفزيون  بثها  ت�رشيحات  يف  م�صري�ً  �صابقة، 
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و�أ�صاف  �النتخابات“.  �إجر�ء  يف  �لتتايل  عملية  �صّد  )حما�ص(  و�أ�صبحت  �لقاهرة،  �إىل  نذهب 

�لت�رشيعية  �النتخابات  الإجر�ء  تو�ريخ  و�صع  �أجل  من  �لقاهرة  لقاء  �إىل  “ذهبنا  قائالً:  فتوح 

�نتخابات  تريد  باأنها  حما�ص  حركة  مبوقف  ��صطدمنا  لكننا  �لوطني،  و�ملجل�ص  و�لرئا�صية 

متز�منة“. و�تهم فتوح قيادة حما�ص يف قطاع غزة باإف�صال �مل�صاحلة، و“لي�ص قادة حما�ص يف 

152
�خلارج“، بح�صب تعبريه.

الإجناز  	 م�صتعدة  حما�ص  �إن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

لديها  �أن �حلركة  بدر�ن  و�أكد  �لفل�صطيني.  �لبيت  �أجل ترتيب  �لعقبات من  وتذليل  �مل�صاحلة 

حركة  مع  �الإعالمي  و�لرت��صق  و�لتناق�صات،  �ملناكفات،  �إىل  �لعودة  عدم  وهو  و��صح،  قر�ر 

�لتن�صيق  �إىل  بالعودة  �ل�صلطة  �صيا�صة  نهج  يف  �ال�صتمر�ر  يكن  “ال  بدر�ن:  و�أ�صاف  فتح. 

وفيما  �لد�خلية“.  �لوحدة  وحتقيق  �مل�صاحلة  جهود  لكل  كبرية  �رشبة  ت�صكل  الأنها  �الأمني، 

متز�منة،  ورئا�صية  ت�رشيعية  فل�صطينية  �نتخابات  “نريد  بدر�ن:  قال  �النتخابات،  يخ�ص 

153
ي�صارك فيها فل�صطينيو �لد�خل و�خلارج و�ل�صتات“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، �إن عودة �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

و�أكد �لوطنية.  و�لوحدة  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  �أف�صل  �الأمني  �لتن�صيق   �إىل 

لرف�ص  �مل�صاحلة،  ملف  يف  �النتخابات  ملو�صوع  حّل  �إىل  �لتو�صل  يتّم  مل  �أنه  مرزوق  �أبو 

حركة فتح كل �خليار�ت �ملطروحة، وفق قوله. و�أكد �أبو مرزوق �أن “فتح �أر�دت �أن تاأخذ �لكل 

�إىل مربع �لت�صوية �ل�صيا�صية مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهذ� ما رف�صه �ملجموع �لوطني، الأن 

154
هذه �لتجربة عمرها 26 عاماً، و�أنه ال يكن �أن تذهبو� بنا �إىل خيار بهذ� �ل�صكل“.

قال رئي�ص نادي �الأ�صري �لفل�صطيني قدورة فار�ص، يف لقاء �صحفي يف ر�م �هلل: “هناك �صغوط  	

رو�تب  �رشف  لوقف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  و�إ�رش�ئيلية  و�أوروبية،  �أمريكية،  دولية 

لوكالة  وفقاً  ذلك،  �إز�ء  كبري“  “قلق  وجود  �إىل  م�صري�ً  �لفل�صطينيني“،  و�ملحررين  �الأ�رشى 

 
155

�ل�صحافة �لفرن�صية.

يف 	 �ل�صعوبة  بالغة  باأو�صاع  ير  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �إن  له،  تقرير  يف  �لدويل،  �لبنك   قال 

تف�صي جائحة كورونا  �الآخر، وهي:  ت�صدد كل منها  �أزمات  يو�جه ثالث  2020، حيث  �صنة 

�مل�صتجد، وتباطوؤ �قت�صادي حاد، ومو�جهة �صيا�صية مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أدت �إىل تعطل 

�أن  �ملتوقع  لذلك، من  “نتيجة  �لتقرير:  �أ�صهر. وقال  �ملقا�صة الأكرث من �صتة  �إير�د�ت  حتويل 

قر�ر  �أن  �لدويل  �لبنك  و�أ�صاف   .“%8 بنحو  باأكملها  لل�صنة  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  ينكم�ص 
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تخفيف  �إىل  �صيوؤدي  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتن�صيق  با�صتئناف  �الأخري،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

قدرها كبرية  متويلية  فجوة  توجد  �أن  “�ملتوقع  من  ذلك  من  وبالرغم  �ملالية،  �ل�صائقة   حدة 

156
760 مليون دوالر لعام 2020 )�لعجز بعد �ملنح �ملتوقعة(“.

بني  	 عقد  �جتماع  عقب  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �تفاق،  �إبر�م  “عن  عبية  �إعالمية  م�صادر  ك�صفت 

�لقادمني  لل�صياح  ي�صمح  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  و�الأردن،  و�لبحرين،  �الإمار�ت،  من  ممثلني 

من �أبو ظبي و�ملنامة بالدخول �إىل �مل�صجد �الأق�صى“. وقالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“: �إنه 

“مّت �لتو�صل �إىل �التفاقية �ملذكورة، بعد ��صتباك م�صوؤويل �لوقف �الإ�صالمي بالقد�ص، مع وفد 
157

�إمار�تي كان يزور �مل�صجد �الأق�صى موؤخر�ً، �إذ تعّر�ص للطرد و�الإهانة“.

ك�صف ��صتطالع ر�أي، �أجر�ه �ملركز �لفل�صطيني ال�صتطالع �لر�أي، رف�ص غالبية �لفل�صطينيني  	

و�الحتالل،  �ل�صلطة  بني  و�لعالقات  �الأمني  �لتن�صيق  عودة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�مل�صتطلعة  �لعيّنة  �أفر�د  من   %59 �أن  �ال�صتطالع  وذكر  �ملفاو�صات.  لعودة  رف�صهم  وكذلك 

تعار�ص عودة �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“، مقابل 38% �أيدو� عودتها. و�أو�صح �ال�صتطالع �أن 

��صتئنافه.  يوؤيدون   %40 مقابل  �الحتالل،  مع  �الأمني  �لتن�صيق  ��صتئناف  يعار�صون   %55

جري خالل �لفرتة 19-2020/11/22، �إنهم 
ُ
وقال 81% من �مل�صاركني يف �ال�صتطالع، �لذي �أ

ال يثقون، بدرجات متفاوتة، بتعهد�ت “�إ�رش�ئيل“ و�لتز�مها باالتفاقيات �ملوقعة مع �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، و15% و�ثقون، بدرجات متفاوتة. وعار�ص 52% ��صتئناف مفاو�صات �لت�صوية 

158
مع “�إ�رش�ئيل“، و�أيد ��صتئنافها %43.

قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي مو�صيه �إلعاد، خالل مقابلة �أجرتها هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي �لر�صمية  	

)مكان(، �إّن “�لتن�صيق م�صتمر منذ �صنة 1995، ومل ينقطع يوماً، ومل يتوقف. وحينما ُيعلن 

عن توقيف �لتن�صيق من �ل�صلطة �لفل�صطينية يجب �أن ن�صاأل �أنف�صنا ما معنى ذلك؟“. و�أ�صاف 

�إلعاد قائالً: “�لتن�صيق موجود على مد�ر 24 �صاعة بني �ل�صباط من �جلانبني، فحينما ن�صمع 

159
�إعالناً من �ل�صلطة يكون �إعالناً �صيا�صياً، ولي�ص له �أي جذور على �الأر�ص“.

	  The Africa �أفريكا ريبورت  �إ�صماعيل عمر جيلي، يف مقابلة مع جملة  قال رئي�ص جيبوتي 

و�ل�صود�ن  �لبحرين  خطى  �صتتبع  بالده  كانت  �إذ�  ما  حول  �صوؤ�ل  على  رد�ً   ،Report

و�الإمار�ت، وتطبّع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“، قال �إن “�لظروف مل تن�صج بعد... لدينا م�صكلة 

تقوم  �أن  هو  نطلبه  ما  كل  حقوقهم.  من  �لفل�صطينيني  حترم  الأنها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  مع 

�أال يفعلو�  �أخ�صى  �حلكومة ببادرة �صالم و�حدة، و�صنقوم بع�رش بادر�ت يف �ملقابل... لكني 

160
ذلك �أبد�ً“.
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قال �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل، �إنه لن يكون هناك  	

 “�صالم“ و��صتقر�ر م�صتد�مان يف �ملنطقة بدون ت�صوية �صاملة لل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي،
وال �صيّما �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني، على �أ�صا�ص حّل �لدولتني �ملتفاو�ص عليه، وقابل 

161
للحياة على �أ�صا�ص �ملعايري �ملتفق عليها دولياً.

االأربعاء، 2020/11/25

�أن  	 متلفزة،  مقابلة  يف  �لعاروري،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد 

م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية وحتقيق �لوحدة �لوطنية ال بديل عنه، م�صدد�ً على �أنه ال عودة 

ملربع �النق�صام. و�أكد �لعاروري �أن م�صار وخيار �لوحدة ��صرت�تيجي يف برنامج حما�ص، وال 

يكن �لتنازل عنه، وم�صتمرون يف �لو�صول �إىل تفاهم يخرجنا من �أزمة �النق�صام. و�أو�صح 

�لعاروري �أنه حدث خالف حول نقطة و�حدة خالل حو�ر�ت �لقاهرة، وهو مو�صوع تز�من 

و�أكد  و�حدة.  مرة  لالنتخابات  �صعبنا  يذهب  �أن  �الأف�صل  من  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �النتخابات، 

للمر�حل،  �ملنا�صبة  باالأ�صكال  �ملقاومة  على  متفقون  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �أننا  �لعاروري 

162
و�ل�صاحات �لفل�صطينية هي �الأ�صا�ص.

بحث �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، مع خم�صة �أمناء عاّمني لف�صائل  	

وقال �لوطنية.  �لوحدة  م�صار  حلماية  �لوطني  �لكل  مع  �مل�صرتك  �لعمل  كيفية   فل�صطينية، 

هنية  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  باحلركة  �لوطنية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  بدر�ن،  ح�صام 

�أجرى جملة من �الت�صاالت مع عدد من �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية؛ ملناق�صة �آخر 

�الحتالل  مع  باالتفاقيات  لاللتز�م  �لعودة  �ل�صلطة،  بقر�ر  يتعلق  ما  خ�صو�صاً  �مل�صتجد�ت، 

163
�الإ�رش�ئيلي.

	  United Nations )�أونكتاد(  و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  ملنظمة  تقرير  �أفاد 

غزة  قطاع  خ�صائر  �أن   Conference on Trade and Development )UNCTAD(

�القت�صادية �لناجتة عن عقد من �الحتالل و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي جتاوزت 16.5 مليار دوالر. 

و�أفاد   .2018 وحتى   2007 من  �ملّدة  خالل  فقط  جاءت  �خل�صائر  تلك  �أن  �لتقرير  و�أو�صح 

“نتيجة  �أن  �لتقرير  و�أ�صاف  �لعامل.  يف  �الأعلى  بني  من  هو  غزة  يف  �لبطالة  معدل  �أن  �لتقرير 

النهيار �لناجت �ملحلي �الإجمايل، يف �لفرتة ما بني 2007 و2018، قفز معدل �لفقر يف قطاع غزة 

من 40% �إىل 56%، بينما �رتفعت فجوة �لفقر من 14% �إىل 20%، وت�صاعفت �لتكلفة �ل�صنوية 

النت�صال �الأفر�د من �لفقر �أربع مر�ت من 209 مليون دوالر �إىل 838 مليون دوالر باالأ�صعار 

164
�لثابتة لعام 2015“.
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��صت�صهد �صاب فل�صطيني بعد �أن �أطلقت قو�ت �الحتالل �لنار عليه، بزعم حماولته تنفيذ عملية  	

165
دع�ص قرب حاجز �لزعيم �رشق �لقد�ص �ملحتلة.

خطة  	 بلورة  على  تعمل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  هنغبي  ت�صاحي  �ال�صتيطان  وزير  �أعلن 

166
ل�رشعنة جميع �لبوؤر �ال�صتيطانية �لع�صو�ئية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

1948 )�جلناح �جلنوبي(  	 �ملحتل �صنة  �لفل�صطيني  �لد�خل  �الإ�صالمية يف  �أعلن رئي�ص �حلركة 

�لوزر�ء  رئي�ص  مع  للتعاون  ��صتعد�ده  عن  عبا�ص،  من�صور  �لنائب  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف 

�أثار خالفات �صديدة يف  �إنقاذ حكومته من �ل�صقوط، ما  �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، لدرجة 

167
“�لقائمة �مل�صرتكة“ لالأحز�ب �لعربية ُتَهدِّد بتفككها.

لل�صبان  	 �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  منح  يتيح  جديد  نظام  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 

�إىل 21 عاماً، �إذ� كانت بحوزتهم بطاقة �إقامة ملدة ال تقل عن خم�صة �أعو�م،  من عمر 18 عاماً 

هاآرت�ص  ل�صحيفة  تقرير  وح�صب  لـ“�إ�رش�ئيل“.  “�لوالء“  �إعالن  منها  �أخرى،  �رشوط  مع 

�أبناء عمالء  �إىل  �إ�صافة  �ملحتلة،  �لقد�ص  �ألف �صاب من   20 �لنظام يتيح جتني�ص نحو  فاإن هذ� 

يقيمون يف “�إ�رش�ئيل“، و�أن هذ� �لنظام �صي�رشي �أي�صاً على 7 �آالف �صاب فل�صطيني �صنوياً. 

منذ �ملحتلة  �لقد�ص  يف  فل�صطيني  �ألف   330 �أ�صل  من   %10 فاإن  هاآرت�ص  معطيات   وح�صب 

�صنة 1967 ح�صلو� على جن�صية �إ�رش�ئيلية كاملة، ما يعني قر�بة 33 �ألف �صخ�ص، وي�صاف 

168
لهم قر�بة 10 �آالف فل�صطيني.

اخلمي�س، 2020/11/26

ع�رش�ت  	 ي�رّشع  قانون  �صّن  على  مو�فقته  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  منح 

�لبوؤر �ال�صتيطانية �لتي ُد�صنت يف �أرجاء �ل�صفة �لغربية �ملحتلة من دون �حل�صول على �إذن 

169
�حلكومة. وي�صمل �لقر�ر ت�رشيع 69 بوؤرة يف �ل�صفة.

فريق  	 مع  مبا�رشة  غري  �ت�صاالت  عن  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  ك�صف 

�لرئا�صة �الأمريكي �ملنتخب جو بايدن. وقال �ملالكي، يف ت�رشيحات له: “نحن متفائلون ب�صاأن 

170
�الإد�رة �جلديدة يف و��صنطن“.

�صيتم  	 جديدة  �جتماعات  �أن  �لرجوب،  جبيل  �للو�ء  لفتح،  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �أعلن 

و�أكد  �حلركتني.  بني  �حلا�صل  �خلالف  جتاوز  لبحث  “قريباً“،  حما�ص  حركة  مع  عقدها 

�نتخابات  �إجر�ء  على  ن�ّص  حما�ص  مع  �ل�صابق  “�التفاق  �إن  وقال  خالف،  وجود  �لرجوب 
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ت�رشيعية، ومن ثّم �نتخابات رئا�صية ب�صقف زمني ال يتجاوز �صتة �أ�صهر، و�صوالً النتخابات 

171
للمجل�ص �لوطني ملنظمة �لتحرير، لكن حما�ص عادت و��صرتطت تز�من �النتخابات“.

�أكدت د�ئرة �الأوقاف و�صوؤون �ملقد�صات �الإ�صالمية يف �لقد�ص �أن �إد�رة �مل�صجد �الأق�صى تتبع  	

�مل�صجد  ب�صوؤون  �الأطر�ف  من  غريه  �أو  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  عالقة  وال  �الأردنية،  للمملكة 

172
�ملبارك.

بعد تدهور حالته  	 �الإمار�ت،  �ملهدي، يف  �ل�صادق  �ل�صود�ين  �لقومي  �الأمة  تويف رئي�ص حزب 

�تخذها  �لتي  �ملو�قف  �آخر  �مل�صتجد. وقد كانت  �إ�صابته بفريو�ص كورونا  �أعقاب  �ل�صحية يف 

173
�ل�صادق �ملهدي رف�صه لتطبيع �ل�صلطات �النتقالية يف �ل�صود�ن مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق �أفيجدور ليبمان، �إن حركة حما�ص متتلك يف قطاع غزة  	

�لعبية، حتّدث ليبمان ب�رش�حة  �ل�صابعة  للقناة  �صو�ريخ جو�لة وقنابل عنقودية. ووفقاً 

174
خالل جل�صة �أمام �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، وقال �إن حما�ص متتلك بالفعل هذه �الأ�صلحة.

بطن  	 حي  يف  مبنى  يف  ت�صكن  فل�صطينية  عائالت  ��صتئناف  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �ملحكمة  رّدت 

175
�لهوى يف �صلو�ن يف �لقد�ص �ملحتلة، وقررت طرد �صكانها �لبالغ عددهم 87 �صخ�صاً.

مطار 	 يف  �الإمار�تية،  دبي“  “فالي  �رشكة  ت�صغلها  منتظمة،  جتارية  رحلة  �أول   هبطت 

ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لغيث،  غيث  برئا�صة  وفد  �لرحلة  منت  على  وكان  جوريون.  بن 

“فالي دبي“، وكان يف ��صتقبال �لوفد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، وممثلني 
176

عن قطاع �لطري�ن.

يورو 	 مليون   55.56 مبلغ  �لفل�صطينية  �حلكومة  منح  تعهدها  �الأملانية  �حلكومة   �أعلنت 

)66.14 مليون دوالر(، لتمويل م�صاريع يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، خالل 

177
�صنة 2021.

اجلمعة، 2020/11/27

ز�ده  	 فخري  حم�صن  �غتيال  �أكدت  �الإير�نية  �لدفاع  وز�رة  باأن  �جلزيرة  مر��صل  �أفاد 

�لوز�رة  و�صفته  م�صلح  بهجوم  �لنوويني،  �لعلماء  �أبرز  �أحد   ،Mohsen Fakhrizadeh

�أن  �أمريكي،  ر�صمي  م�صدر  عن  �الأمريكية،  تايز  نيويورك  �صحيفة  ونقلت  باالإرهابي، 

“ب�صدة“  جهتها،  من  �الإير�نية،  �خلارجية  وز�رة  ود�نت  �الغتيال.  ور�ء  تقف  “�إ�رش�ئيل“ 
خطرية  موؤ�رش�ت  هناك  �إن  ظريف  جو�د  حممد  �خلارجية  وزير  وقال  �الغتيال،  عملية 
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�الإير�ين �لثوري  �حلر�ص  قائد  وقال  �الإير�ين.  �لنووي  �لعامل  مقتل  يف  �إ�رش�ئيلي  دور   عن 

ح�صني �صالمي Hossein Salami، �إنه �تخذ قر�ر�ً باالنتقام �ل�صديد مّمن خّطط، ونّفذ، ودعم 

178
�غتيال فخري ز�ده.

رو�تبهم  	 تلقي  من  و�أ�صري،  وجريح  �صهيد  �أ�رشة  �ألف   11 قر�بة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حترم 

�لوطنية  للجنة  �لعام  �الأمني  وقال  �ل�صيا�صي“.  “�النتماء  بذريعة  بغريهم،  �أ�صوة  �ل�صهرية 

،2014 عدو�ن  �صهد�ء  �أهايل  من  عائلة   1,943 �إن  بدوي،  ماهر  و�جلرحى  �ل�صهد�ء   الأهايل 

وقر�بة 1,400 �أ�رشة �صهيد �رتقى خالل �الأعو�م �ملا�صية، بانتظار �رشف رو�تبهم، و�إعادة 

�أ�صباب. و�أفاد متحدث با�صم �جلرحى باأن نحو  �إبد�ء �أي  رو�تب �أخرى، بعد �أن قطعت دون 

 2009/2008“ �صنو�ت  يف  غزة  قطاع  على  �الحتالل  �عتد�ء�ت  خالل  �أ�صيبو�  جريح  �آالف   7

و2012 و2014“ مل يح�صلو� على �أي رو�تب من قبل �ل�صلطة حتى �للحظة. وقال ع�صو مكتب 

�إعالم �الأ�رشى �أين �ل�رش�ونة، �إن �ل�صلطة تو��صل قطع رو�تب نحو 1,250 �أ�صري فل�صطيني 

179
على خلفية �نتمائهم �ل�صيا�صي.

كل  	 �إىل  �لزيتون  زيت  من  ن�صبياً  كبرية  كميات  ت�صدير  �أتيح  غزة،  قطاع  تاريخ  يف  مرة  الأول 

�ألف �إنتاج فل�صطني من زيت �لزيتون هذه �ل�صنة نحو 14   من �ل�صعودية و�الإمار�ت. وقد بلغ 

وقد �لفل�صطينية.  �لزر�عة  لوز�رة  وفقاً  غزة،  قطاع  �إنتاج  من  منها  طن  �آالف   4 نحو   طن؛ 

�أر�صل زيت غزة عب معب كرم �أبو �صامل �إىل �ل�صفة �لغربية فاالأردن، ومن هناك �إىل كل من 

180
�لريا�ص )990 �صفيحة زنتها 15 طناً(، و�إىل �أبو ظبي )600 �صفيحة زنتها 9 �أطنان(.

	  Union for أكد �لبيان �خلتامي لوزر�ء خارجية �لدول �الأع�صاء يف �الحتاد من �أجل �ملتو�صط�

لتحقيق  �صيا�صية  �آفاق  �إيجاد  ت�صهم يف  �لتي  كافة �خلطو�ت  the Mediterranean على دعم 

“�صالم“ عادل و�صامل يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، و�رشورة �إعادة �إطالق مفاو�صات فاعلة 
حلّل �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي على �أ�صا�ص حّل �لدولتني ووفقاً للقانون �لدويل. و�أكد 

�لقد�ص،  �ملقد�صة يف  لالأماكن  �لر�هن  �لتاريخي  �لو�صع  �أهمية �حلفاظ على  على  �أي�صاً  �لبيان 

وعلى �لو�صاية �لها�صمية عليها، و�أكد على �لدور �ملحوري لوكالة �الأونرو�، و�رشورة دعمها 

لتفوي�صها  وفقاً  ومهامها  دورها  تنفيذ  يف  �ال�صتمر�ر  من  متكينها  �أجل  من  ومالياً  �صيا�صياً 

181
�الأممي.

�صلطات  	 �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال 

بد�ية منذ  مبنى   129 جمموعه  ما  م�صادرة  �أو  هدم  على  �أقدمت  �الإ�رش�ئيلي   �الحتالل 
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�ل�صلطات  ت�صدرها  �لتي  �لبناء  رخ�ص  �إىل  �فتقارها  بد�عي   ،2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

182
�الإ�رش�ئيلية، ما �أدى �إىل تهجري 100 �صخ�ص، و�إحلاق �الأ�رش�ر مبا ال يقل عن 200 �آخرين.

ال�صبت، 2020/11/28

لالأ�صبوع �لـ 24، ومع تخفيف �لقيود �ملفرو�صة ب�صبب تف�صي فريو�ص كورونا، تظاهر �آالف  	

�الإ�رش�ئيليني يف �لقد�ص �ملحتلة، وتل �أبيب، وحيفا، وقي�صارية، ومدن وبلد�ت �أخرى، مطالبني 

183
با�صتقالة رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �لذي ُيحاكم يف ق�صايا ف�صاد.

و��صعة  	 بالتجاوز�ت  �الإن�صان  حلقوق  �إ�رش�ئيلية  جمموعات  ثالث  عن  �صادر  تقرير  نّدد 

و�لتي  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  منازل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أفر�د  لدخول  �لنطاق، 

و�أ�رش  و�أطباء،  جلنود،  �صهاد�ت  يت�صمن  �لذي  �لتقرير،  وذكر  �لليل.  منت�صف  يف  غالباً  تتّم 

�صهر،  كل  مرة   250 من  �أكرث  �ملتو�صط  يف  �ملنازل  تدخل  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �أن  فل�صطينية، 

بغر�ص �العتقال �أو �أ�صباب �أخرى. وذكر �لعديد من �جلنود، ممن حتّدث �إليهم ُمِعّدو �لتقرير، 

نفو�ص  يف  �لرعب  وبّث  �لتخويف  هو  متكرر  ب�صكل  �ملنازل  القتحام  �لرئي�صي  �لغر�ص  �أن 

184
قاطنيها.

�لتطبيع مع  	 �لفتاح �لبهان، يف رّده عن  �ل�صود�ن عبد  �ل�صيادة �حلاكم يف  قال رئي�ص جمل�ص 

و�أ�صبحت  �ملتحدة،  �الأمم  يف  ع�صو  دولة  مع  �خل�صومة  من  ترجى  فائدة  “ال  “�إ�رش�ئيل“: 
مقبولة من �ملجتمع �لدويل بغ�ص �لنظر عن �لظروف �لتي �صاحبت قيامها“. و�أكد �لبهان �أن 

185
جمل�صَي �ل�صيادة و�لوزر�ء �رشكاء يف خطوة �إنهاء �لعد�ء مع “�إ�رش�ئيل“.

توقيعه  	 عن  �لعاملي،  �ملايل  دبي  ملركز  �لتابع   ،“FinTech Hive هايف  “فينتك  برنامج  �أعلن 

�لفعاليات، وم�صاركة  لتنظيم  �الإ�رش�ئيلي، تهدف   “Fintech Aviv �أبيب  “فينتك  �تفاقية مع 

�خلب�ت، وتطوير �ملهار�ت، وت�صهيل عمليات �لتعريف و�لتو�صيات �ملتبادلة لل�رشكات �لتي 

186
حتر�ص على �لتو�صع يف كال �لدولتني.

االأحد، 2020/11/29

مترير 	 على  )كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص   �صادق 

2.5 مليار �صيكل )نحو 752.78 مليون دوالر( �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهي �أمو�ل �ملقا�ّصة 

�صيكل  مليون   600 خ�صم  �لكابينت  قرر  كما  �لفل�صطينية.  لل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  جتبيها  �لتي 
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�ل�صلطة  دفعتها  �لتي  �ملعا�صات  ب�صبب  �الأمو�ل،  هذه  من  دوالر(  مليون   180.66 )نحو 

187
لالأ�رشى �لفل�صطينيني وعائالتهم.

د�نت حركة حما�ص يف لبنان “عبار�ت م�صتفزة“، �أطلقها نائب لبناين بحّق قطاع غزة. وكان  	

حّذر  ،MTV يف  تي  �أم  قناة  عب  تلفزيوين  وبحديث  �إفر�م،  نعمة  �ل�صابق،  �للبناين   �لنائب 

�لقط“.  من  �أكب  غزة  يف  “�جلرذ  �أن  ذ�كر�ً  غزة“،  لدرجة  لبنان  يف  �الأو�صاع  و�صول  “من 
و�أ�صافت �حلركة �أن “�ل�صعب �لفل�صطيني يف غزة من �الأقل �أميّة يف �ملنطقة كلها )نحو %2.2(، 

188
ون�صبة حملة �صهادة �لبكالوريو�ص وما فوق، تقارب �لع�رشين باملائة“.

�جلوالن،  	 يف  له  جولة  خالل  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  قال 

“�إ�رش�ئيل“ �صت�صتمرّ يف �لعمل بقوّة، قدر �ملطلوب، �صدّ �لتمو�صع �الإير�ين يف �صورية“.  �إن 

“�صن�صتمّر يف �حلفاظ على جهوزّية كاملة �صّد كل �كت�صاف لعدو�نيّة �صّدنا“،  وتابع قائالً: 

مو�صحاً �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “موجود يف و�صع �عتيادي كامل ويقظ للتطور�ت �ملحتملة 

189
يف �ملنطقة“.

مع  	 �إبر�مهما  مّت  �تفاقيتني  على  �الأ�صبوعية،  جل�صتها  خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �صادقت 

يف  �لتعاون  باإقامة  وثانيهما  �ملنتظمة،  �لطري�ن  عالقات  باإقامة  �أوالهما  ُتعنى  �الإمار�ت، 

190
جماالت دعم وتطوير �لعلوم و�لتقنيات �ملتطورة.

�إىل �لبلدة �لقدية باملدينة �ملحتلة  	 هدمت �لبلدية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص درجاً تاريخياً، يوؤدي 

و�مل�صجد �الأق�صى. و�أفاد رئي�ص جلنة رعاية �ملقابر �الإ�صالمية يف �لقد�ص م�صطفى �أبو زهرة، 

باأن “طو�قم من بلدية �الحتالل برفقة جر�فة، �قتحمت منطقة باب �الأ�صباط، وهدمت �لدرج 

191
�ملوؤدي �إىل مقبة �ل�صهد�ء �الإ�صالمية“.

�إقامة دولة  	 �أجل  �إن بالده �صتو��صل كفاحها من  �أردوغان،  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�ص  قال 

فل�صطينية م�صتقلة وذ�ت �صيادة. و�أ�صاف قائالً: “ن�صعى يف كافة �ملحافل للدفاع عن ق�صية 

�أوتينا من قوة الإنهاء �صيا�صات �الحتالل و�لظلم و�الإبادة �جلماعية  ما  �لقد�ص، ونعمل بكل 

192
�صّد �أخوتنا �لفل�صطينيني“.

قدّر رئي�ص جمعية رجال �الأعمال �لفل�صطينيني يف قطاع غزة علي �حلايك، �خل�صائر �ملبا�رشة  	

باأكرث  كورونا،  فريو�ص  تف�صي  نتيجة  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  لالقت�صاد  �ملبا�رشة  وغري 

تاأثر �صلبيّاً  �قت�صادي يف غزة  �ألف ن�صاط   47 �أكرث من  �أنَّ  من مليار دوالر. و�أو�صح �حلايك 

ومبا�رشًة باجلائحة، �إ�صافة �إىل ت�رشر 160 �ألف عامل فل�صطيني، 90% عاجزون عن توفري 
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�حتياجات �أ�رشهم �الأ�صا�صية، بحيث �رتفعت ن�صبة �لبطالة يف �أو�صاطهم لـ 80%، و�لفقر الأكرث 

193
من %75.

�الإ�رش�ئيلي  	 �حل�صار  لرفع   Nicolas Maduro مادورو  نيكوال�ص  �لفنزويلي  �لرئي�ص  دعا 

�ملفرو�ص على قطاع غزة منذ 2007. وقال مادورو، يف بيان مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للت�صامن 

“يف �ليوم �لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، نر�صل حتياتنا  مع �ل�صعب �لفل�صطيني: 

وتقديرنا الأولئك �لذين يو��صلون �ملقاومة ب�صجاعة وكر�مة“. و�أ�صاف قائالً: “فنزويال ترفع 

194
�صوتها يف �لتمرد من �أجل �لق�صية �لنبيلة لدولة فل�صطني. كفى ح�صار�ً!“.

�أحد  	 وهو  خليفة،  بن  خالد  �لبحريني،  �ل�صلمي  للتعاي�ص  �لعاملي  حمد  �مللك  مركز  رئي�ص  قال 

ز�ر  بالده  من  وفد�ً  �إن  بو�صت،  جريوز�ليم  ل�صحيفة  �لبحرين،  يف  �حلاكمة  �الأ�رشة  �أفر�د 

خ�صية  وذلك  هوياتهم،  عن  �لك�صف  دون   ،2020/11/27 �جلمعة  يوم  �الأق�صى،  �مل�صجد 

195
مهاجمة �مل�صلني عليهم.

االإثنني، 2020/11/30

ع�صو  	 بها  تقّدم  �إ�رش�ئيلية،  خطة  عن  �الإ�رش�ئيلية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  موقع  ك�صف 

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي نري بركات Nir Barkat، تت�صمن تو�صيع �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية 

�صناعية،  مناطق  و�إن�صاء  م�صتوطن،  مليوين  �إىل  �مل�صتوطنني  عدد  وزيادة  �الأردن،  وغور 

196
وتو�صيع �ل�صياحة.

م�صتحقاتنا  	 يتابع  �ملالية  وز�رة  من  فنياً  فريقاً  “هناك  �إن  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�خلا�ص،  و�لقطاع  �ملحتاجة،  و�الأ�رش  للموظفني،  ن�رشف  و�صوف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  عند 

197
و�لبنوك ما نح�صل عليه“.

ك�صف �لقيادي بحركة �جلهاد �الإ�صالمي �لفل�صطينية حممد �لهندي، �أ�صباب ف�صل �حلو�ر�ت  	

�الأخرية للم�صاحلة �لفل�صطينية، مو�صحاً �أن ذلك يرجع لعاملني رئي�صيني هما: فكرة تز�من 

عقب  �ملنتظر  �ل�صلطة  ودور  �لوطني،  و�ملجل�ص  و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء 

حركتَي  وفَدي  جمع  �لذي  �لفل�صطيني  �حلو�ر  فاإن  �لفل�صطيني،  للقيادي  ووفقاً  �إجر�ئها. 

�ل�صلطة  باإعالن  ف�صل 
ُ
�أ بالقاهرة،   2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  منت�صف  وفتح  حما�ص 

198
��صتئناف �لتن�صيق �الأمني.
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وجّه �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى و��صنطن ومندوبها �لد�ئم يف �الأمم �ملتحدة، جلعاد �أرد�ن، ر�صالة  	

بو�صع  �لر�صمي  باالعرت�ف  فيه  يطالبه  غوتريي�ص،  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �إىل 

�لالجئني �ليهود من �لدول �لعربية و�إير�ن. و�أو�صح �أرد�ن يف ر�صالته، كما ذكر موقع �صحيفة 

يديعوت �أحرونوت، �أنه �صيقدم قر�ر�ً يق�صي باإجر�ء مناق�صة �صنوية الإحياء ذكرى �لالجئني 

�ليهود �ملبعدين من �لدول �لعربية و�إير�ن. ودعا �أرد�ن الإعادة �لنظر يف هذه �لق�صية، و�لبدء 

199
باإحياء ق�صة 850 �ألف الجئ يهودي متّ ترحيلهم من �لدول �لعربية و�إير�ن.

��صتقبل �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، بق�رش �الحتادية، رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

حممود عبا�ص، على ر�أ�ص وفد مر�فق. ونقل �ملتحدث �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �مل�رشية، يف بيان 

200
عن �ل�صي�صي، تاأكيده �أن “�لق�صية �لفل�صطينية �صتظّل لها �الأولوية يف �ل�صيا�صة �مل�رشية“.
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