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 اموظفين الر لتأمين رواتبمليــون دو  70األونروا تصدر نداًء طارئًا: بحاجـة إلـى   .1
مليو  الجئ فلسطييي في الشرق األوسط، ع   5,7أعليت وكالة األمم المتحدة، التي تدعم حوالي 

مليو  دوالر أمريكي هذا الشهر لكي تدفع رواتب موظفيها وتواصل تقديم خدمات  70حاجتها إلى 
 التعليم والصحة في ظل الجائحة.
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي  الفلسطيييي  في الشرق  أعل  اليوم المفوض العام لوكالة

األديى )األويروا( فيليب الزارييي أ  الوكالة مضطرة، يتيجة عدم توفر األموال الكافية والموثوقة م  
موظف وموظفة، بما يشمل  28,000الدول المايحة في األمم المتحدة، أل  تؤجل جزئيًا دفع رواتب 

مليو  دوالر أمريكي لكي تتمك   70عاية الصحية والمعلمي ، وأيها تحتاج إلى تأمي  العاملي  في الر 
 م  دفع الرواتب كاملة لشهري تشري  الثايي/يوفمبر وكايو  األول/ديسمبر.

وصرح السيد الزارييي قائاًل: "على الرغم م  جميع جهوديا لتأمي  الموارد الالزمة التي يحتاجها لكي 
امجيا اإليسايية واإليمائية، إال أييي وبأسى شديد أعلمت عاملييا اليوم بأيه ال يستمر في تشغيل بر 

فوض ميوجد لدى االويروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر". وتابع ال
رة خالل األسابيع القادم فا  االويروا ستكو  مضط إضافيالعام قائال: "أذا لم يتم التعهد بتمويل 

لتأجيل دفع جزء م  الرواتب المستحقة لجميع الموظفي  في هذا الشهر. أ  أكثر ما يحزييي وبشكل 
والعاملي  االجتماعي  لدييا  البيئةصحة  وعامليكبير معرفتي أ  رواتب عاملي الرعاية الصحية 

تمر تعليم الذي  يعملو  في الخطوط األمامية بشجاعة وثبات ومعلمييا الذي  يعملو  لضما  أ  يس
 الطلبة أثياء األزمة الصحية الماثلة معرضة للخطر".

مليو  دوالر م  ميزاييتها  500وقد قامت األويروا، على مدار األعوام الخمسة الماضية، بتقليص 
يقاف اإلصالحات  ع  طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف. شمل ذلك تقليص الموظفي ، وا 

طالبًا وطالبة  50بييتيا التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى الالزمة واالستثمارات في 
 للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات اإليسايية الميقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد االحتياجات.

وتابع المفوض العام لألويروا قائاًل: "إ  اليداء الموجه اليوم إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية 
ال. فضما  أ  تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها الميقذة لألرواح االستعج

يتطلب أ  تقوم الدول المايحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل األويروا على 
ات في مخيم 19-تدفق موثوق م  التمويل لشراء اإلمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كوفيد

الالجئي ، وتقديم الخدمات االجتماعية وبرامج االستجابة للطوارئ. وتحتاج األويروا أموااًل كافية لكي 
تضم  لموظفيها، وغالبيتهم العظمى م  الالجئي  أيفسهم، أ  يتمكيوا م  االستمرار في إعالة 

 ة الفقر الشديد".أسرهم. فبدو  دخلهم، سيختفي مصدر رزقهم، وم  المرجح جدًا أ  ييحدروا إلى هو 
 UNRWA ،9/11/2020موقع وكالة األونروا، 
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 ان تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي "إسرائيل": على اشتية .2
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إ  االستيطا  عدو السالم، وعلى حكومة االحتالل : رام هللا

الستيالء على أراضييا وبياء آالف الوحدات اإلسرائيلي أ  تتوقف ع  مخططاتها االستعمارية وع  ا
وأضاف في مستهل جلسة الحكومة اإلثيي ، أ  عدد المستعمري  اآل  في األراضي  االستيطايية.

م  مجمل سكا   %25ألف مستوط  ويشكلو   750الفلسطييية بما فيها القدس قد بلغ أكثر م  
  تختار بي  حل الدولتي  أو الذوبا  وشدد على أيه قد حا  الوقت إلسرائيل ا الضفة الغربية.

، يفوق عدد الفلسطيييي  في فلسطي  التاريخية 1948الديمغرافي، مشيرا إلى أيه ألول مرة ميذ عام 
 32ألف شخص. ودعا رئيس الوزراء، بمياسبة الذكرى الـ 250عدد اإلسرائيليي  اليهود بأكثر م  
الثايي( الحالي، دول أوروبا وباقي دول العالم  يوفمبر )تشري  15إلعال  االستقالل، التي تصادف 

إلى أ  تخطو خطوة يحو كسر األمر الواقع واالعتراف بدولة فلسطي ، ولجم مخططات االستيطا  
والضم وهدم البيوت وتهويد القدس، وعزل غزة. وقال إ  العالم مطالب بأ  يقف مع حرية شعبيا 

يهاء االحتالل وتدفيع إسرائيل ثم  عدوايها  المستمر على شعبيا. وا 
 9/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو هولي: نرفض المساس برواتب موظفي أونروا .3

رفض عضو اللجية التيفيذية لميظمة التحرير الفلسطييية رئيس دائرة شؤو  الالجئي ، أحمد : رام هللا
يصف الراتب لشهري تشري  اآلِخر وكايو   أبو هولي، قرار أويروا المساس برواتب موظفيها بصرف

األول، بزعم أيه إجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في إطار األزمة المالية 
أ  قرار أويروا المساس برواتب موظفيها  -في بيا  صحفي-وعّد أبو هولي  التي تعايي ميها أويروا.

 يها مع أزمتها المالية.يهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاط
وأوضح أ  أويروا على مدار السيوات الخمس األخيرة، اتخذت إجراءات تدبيرية م  خالل تقليص 

مليو  دوالر م   97، حيث قلصت 2020مليو  دوالر كا  آخرها في العام  500خدماتها وبرامجها بـ 
 ماليي  دوالر. 806موازيتها االعتيادية التي تقدر 

 9/11/2020، يني لإلعالمالمركز الفلسط
 

 وكيل وزارة العمل بغزة: الوزارة برام هللا ترفض التواصل معنا .4
كشف وكيل وزارة العمل بغزة المهيدس إيهاب الغصي  ع  تفاصيل الميحة  :غزة/ يور الدي  صالح

 ألف أسرة متضررة 68التي أعليت عيها وزارة العمل برام هللا ويصيب قطاع غزة ميها، الُمقدمة لـ
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بسبب تفشي جائحة "كورويا". ويفى الغصي  في حوار خاص مع صحيفة "فلسطي "، وجود أي 
معلومات م  وزارة رام هللا حول يصيب األسر الفقيرة م  هذه الميحة المدعومة م  البيك الدولي، 
مؤكًدا عدم وجود أي تواصل رسمي بي  الوزارتي . وكا  وزير العمل في رام هللا يصري أبو جيش، 

شيقل لكل أسرة  700ألف عامل متضرر م  جائحة كورويا بواقع  68ل  صرف مساعدات لـأع
دفعات حتى يهاية العام. وأفاد الغصي  بأ  ما ورد وزارته م  معلومات "غير رسمية"  7مقسمة على 
عامل فقط سيستفيدو  م  تلك الميحة م  إجمالي العدد الذي أُعل  عيه، "لك   5,000تتحدث ع  

 حظة لم تتواصل وزارة رام هللا مع غزة رسميًّا".حتى الل

 9/11/2020، فلسطين أون الين
 

 األكثر هدمًا لبيوت المقدسيين 2020التشريعي: عام برئيس لجنة القدس  .5
يعد األكثر  2020أكد رئيس لجية القدس في المجلس التشريعي اليائب د. أحمد أبو حلبية، أ  عام 

حتالل اإلسرائيلي يسارع في تدييس قدسية مديية القدس واألقصى م  هدمًا لبيوت المقدسيي  وأ  اال
خالل عدة إجراءات م  بييها اقتحامات المستوطيي  والمطبعي ، موضحًا أ  االحتالل رفع وتيرة 
االعتداءات على حراس األقصى والمرابطي  فيه، وميع الكثير ميهم م  دخول األقصى لفترات 

ب د. أبو حلبية خالل مؤتمر صحفي عقدته لجية القدس اليوم متفاوتة. جاءت تصريحات اليائ
االثيي  في مقر المجلس التشريعي الفلسطييي بغزة. وأكد اليائب د. أبو حلبية أ  التطبيع شجع 
االحتالل للمضي في هذه الممارسات، وأ  االحتالل مستمر في حفرياته تحت األقصى المبارك مما 

 تسبب بايهيارات أرضية عديدة.
 9/11/2020، لسطين أون الينف

 
 المصري يشيد بالتصويت الدولي لصالح خصوصية الحرم القدسي للمسلمينالنائب مشير  .6

دولة  135 البرلمايية بتصويتأشاد اليائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير واإلصالح 
لجية الرابعة للجمعية العامة لصالح قرار يعتبر الحرم القدسي موقعًا خاصًا بالمسلمي ، والذي أقرته ال

 لألمم المتحدة في ييويورك يعد ايتصارًا للحق الفلسطييي وردًا على المزاعم اإلسرائيلية الباطلة. 
 9/11/2020، فلسطين أون الين
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 فلسطين تنال العضوية الكاملة في االتحاد الدولي للدراجات الهوائية .7
الهوائية على عضوية االتحاد الدولي خالل اجتماع حاز االتحاد الفلسطييي للدراجات : رام هللا

 الجمعية العمومية "الكويغرس" الذي عقد عبر تقيية االتصال المرئي، بسبب جائحة "كورويا".
 صوتًا لييل كامل العضوية الدولية. 40وحصلت فلسطي  بأغلبية مطلقة على 

 9/11/2020، القدس، القدس
 

 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقاتوفاة  .8
وم الثالثاء، باسمه وباسم القيادة يمحمود عباس،  السلطة الوطيية الفلسطيييةرئيس  يعى: رام هللا

الفلسطييية والحكومة، إلى جماهير شعبيا وأمتيا العربية واإلسالمية، واألصدقاء في العالم، القائد 
الوطيي الكبير، وشهيد فلسطي ، أمي  سر اللجية التيفيذية لميظمة التحرير، عضو اللجية المركزية 

ت، الذي أمضى حياته مياضاًل ومفاوضًا صلبًا دفاعًا لحركة فتح، واألكاديمي البارز، صائب عريقا
 ع  فلسطي ، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطيي المستقل.

، "إ  رحيل األخ والصديق، المياضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة عباسوقال 
ييا ليشعر بالحز  العميق لفقدايه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة  لفلسطي  وألبياء شعبيا، وا 

 التي تواجهها القضية الفلسطييية".
 الحداد بتيكيس األعالم لمدة ثالثة أيام. أبو ماز وأعل  

 10/11/2020وكالة األنباء الفلسطينية وفا، 
 

 ا غير معنية بالتصعيد مع بدء مناورات عسكرية إسرائيليةحماس تؤكد أنهالفلسطينية":  األيام" .9
قال مصدر موثوق إ  حركة حماس ما زالت غير معيية بتصعيد األمور في قطاع غزة  حس  جبر:

 والوصول الى مواجهة عسكرية مع قوات االحتالل اإلسرائيلي.
األيام" أ  "حماس" ورغم بدء مياورات عسكرية إسرائيلية حول قطاع غزة أمس، أكد المصدر لـ "

 تعرف أ  أي تصعيد غير محسوب سيكو  عمال عبثيا سيلحق الضرر بالوضع في محافظات غزة.
ويوه إلى ا  الوضع الداخلي الفلسطييي إضافًة إلى الوضع اإلقليمي المحيط وااليتخابات األميركية 

أي تصعيد إسرائيلي تميع حدوث أي تصعيد ال تعرف عواقبه، الفتًا إلى حق "حماس" في الرد على 
وقال: إ  هذا األمر لم يتم يقاشه مع الفصائل ضم  الغرفة  قد يحدث، وهو أمر مستبعد اآل .

 العسكرية المشتركة التي تشترك فيها كل الفصائل التي تمتلك أجيحة عسكرية.
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 وفسر المصدر توقف عمليات إطالق البالويات الحارقة برغبة الفصائل و"حماس" سحب الذرائع م 
قوات االحتالل اإلسرائيلي وتجييب غزة أي تصعيد عسكري، مؤكدًا أ  الحديث ع  وجود توتر على 

 الحدود مع غزة غير دقيق.
 10/11/2020األيام، رام هللا، 

 
 "الشاباك" يزعم الكشف عن خلية لحماس خططت لعلميات مسلحة بالضفة .10

ي ، أيه اعتقل وبالتيسيق مع قوات جيش االحتالل جهاز األم  العام 'الشاباك'، اإلثي زعم: محمد وتد
والشرطة اإلسرائيلية خلية تابعة لحركة حماس التي يشطت في ميطقة الخليل وخططت لتيفيذ 

 عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية بالضفة الغربية. 
طيييي  م  ووفقا لمزاعم "الشاباك"، فقد تم في شهر تشري  األول/أكتوبر الماضي اعتقال قاصري  فلس

عاما، لالشتباه في تجييدهما عبر  16بلدة بيت أمر قضاء الخليل، أحدهما صبي يبلغ م  العمر 
 اإليتريت م  قبل مسؤولي حماس في قطاع غزة لتيفيذ هجمات في الضفة الغربية.

وتم تقديم الئحتي  اتهام ضد الفتيي  بالمحكمة العسكرية بالضفة، وتقضي بتلقيهم أسلحة وذخيرة 
زات عسكرية رسمية وأمواال م  أجل الترويج لتيفيذ عمليات مسلحة وجمع معلومات استخبارية ع  وب

 المستوطيات، كما ُطلب م  الفتيي  الشروع في اختطاف مواط  إسرائيلي بالقرب م  مكا  إقامتهما.
، ويدعي "الشاباك" أ  م  يقف وراء تجييد ما سمي "بالخلية" بالل كردي، م  سكا  قطاع غزة

 وعضو وحدة اإليتريت "السايبر" في الجياح العسكري لحركة حماس.
 9/11/2020، 48عرب 

 
 "الجهاد": تأجيل رواتب موظفي الـ "أونروا" مؤامرة إلنهاء عملها .11

اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي، تأجيل وكالة "أويروا" صرف رواتب موظفيها، مؤامرة تستهدف : غزة
جاء ذلك في بيا  يشر على موقع الحركة  القر " المزعومة.إيهاء عملها، وجزء م  "صفقة 

االلكترويي، لمسؤول ملف الالجئي  الفلسطيييي  في "الجهاد اإلسالمي" أحمد المدلل، ردًا على تأجيل 
  رواتب موظفي الـ "أويروا".

 10/11/2020قدس برس، 
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 صوالحة وعملياته الجهاديةتفاصيل جديدة عن القائد " تنشر سرايا القدس" ه..في ذكرى استشهاد .12
في ذكرى استشهاد القائد في سرايا القدس، إياد أحمد يوسف صوالحة، يشرت السرايا، تفاصيل جديدة 
ع  الشهيد وعملياته الجهادية، كا  م  أبرزها: عملية تفجير حافلة صهيويية قرب مفترق مجدو 

دي م  سرايا القدس بجيي  وأدت م، والتي يفذها االستشهادي المجاهد حمزة سمو 2002-6-5بتاريخ 
صابة العشرات. عملية تفجير حافلة صهيويية على مفترق  17لمقتل  جيديًا ومغتصبًا صهيوييًا وا 

م، والتي يفذها االستشهاديا  أشرف 2002-10-21كركور قرب مديية الخضيرة المحتلة بتاريخ 
( جيديًا ومغتصبًا صهيوييًا 14األسمر ومحمد حسيي  م  سرايا القدس في جيي  وأسفرت ع  مقتل )

صابة )  ( آخري . 50وا 
عملية جسر الطيبة االستخبارية والتي استدرج خاللها االستشهادي المجاهد مراد أبو العسل الضباط 

م، وأسفرت ع  مقتل ضابطا  م  2001-1-30الصهايية في عملية معقدة وفّجر يفسه فيهم بتاريخ 
المجاهد عبد الفتاح راشد م  سرايا القدس بطولكرم والذي  الشاباك الصهيويي. عملية االستشهادي
 م، وأسفرت ع  إصابة عددًا م  الصهايية.2001-9-9فجر يفسه قرب مفترق بيت ليد بتاريخ 

 9/11/2020، فلسطين أون الين 

 
 لإلمارات "35 –إف "مداوالت سرية في الكنيست حول صفقة طائرة  .13

كاملة األوصاف « 35 –إف »طائرة  50صر على اقتياء تل أبيب: عقب الكشف ع  أ  اإلمارات ت
والتكيولوجيا، تمامًا كما الطائرات التي تشتريها إسرائيل ودول حلف األطلسي م  الواليات المتحدة، 
قررت لجية الخارجية واألم  في الكييست )البرلما (، أمس )االثيي (، إجراء مداوالت سرية في لجية 

 إعالمي.الشؤو  الخاصة، وسط تعتيم 
وقد جاء هذا القرار بعد مداوالت صاخبة شهدتها اللجية، أمس، هاجم خاللها يواب المعارضة، بشدة، 
رئيس الوزراء، بييامي  يتيياهو، على إخفائه أمر هذه الصفقة ع  وزيري األم  والخارجية، بييي 

 غايتس وغابي أشكيازي، وع  قيادة الجيش. 
 10/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 الجيش اإلسرائيلي متحمس لتدخل بايدن في إعادة التنسيق األمني مع الفلسطينيين .14

كشفت مصادر أميية في إسرائيل أ  قادة الجيش والمخابرات، طلبوا م  : تل أبيب: يظير مجلي
الحكومة أ  تسعى لدى طاقم الرئيس األميركي الميتخب، جو بايد ، للتدخل لدى السلطة 

 لتيسيق األميي بي  الجايبي .الفلسطييية، وا عادة ا
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وقالت هذه المصادر إ  قادة األجهزة األميية اإلسرائيلية يطلبو  عودة التيسيق، يتيجة لألضرار 
الالحقة بمصالح الطرفي  ميذ أ  أوقفه الرئيس الفلسطييي، محمود عباس )أبو ماز (، أواسط مايو 

 )أيار( الماضي.
 10/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 الشرطة يتهم "الثقافة العربية" بالترويج للعنف والجريمة قائد .15

شارك رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بييامي  يتيياهو، اليوم اإلثيي ، عبر ميظومة الفيديو : محمد وتد
في مداوالت لجية مكافحة العيف البرلمايية برئاسة اليائب ميصور عباس، وأختار يتيياهو الحديث 

لفات والتطبيع ومكافحة فيروس كورويا، بييما واصلت قيادة الشرطة التحريض ع  إيجازاته وع  التحا
 العيصري على العرب وايتقاد للمضامي  الثقافية العربية بزعم دورها التحفيزي للعيف والجريمة.

مواطيا عربيا لكيها ميعت مئات  88وقال اليائب عباس خالل الجلسة إ  "الشرطة لم تميع مقتل 
عام". وأضاف أيه رغم االيتقادات تجاه الشرطة، لك  هياك مجال لمباركة إيجازاتها. الجرائم هذا ال

وقاطع يواب م  المشتركة اليائب عباس في أعقاب تصريحاته، وتساءلوا ما هي اإليجازات الحقيقية 
 التي قامت بها الشرطة في ظل ارتفاع معدل جرائم القتل سيوًيا.

التي شارك بها أيضا وزير األم  الداخلي، أمير أوحيا، ورئيس وقال يتيياهو في كلمته في الجلسة 
الكييست ياريف ليفي ، إيه "أرى يفسي رئيس حكومة لجميع المواطيي  اإلسرائيليي ، واستثمر 
الميزاييات والمال في كل مكا ، لقد درست ما فعلته الحكومات التي ترأستها ووجدت أيه ميذ عام 

صصياها فاقت جميع ميزاييات التي رصدتها الحكومات األخرى جميع الميزاييات التي خ 2010
 للمجتمع العربي".

وخالل المداوالت واستمرارا ليهج الشرطة العدائي للمواطيي  العرب ومواصلة تيصلها م  مسؤولية 
العيف والجريمة واتهامه الضحية، جدد القائم بأعمال المفتش العام، موطي كوهي ، تحريضه 

قافة العربية، قائال خالل مداخلته إيه "أتحدث ع  العيف والجريمة وهي م  العيصري على الث
مسؤولية صالحيات الشرطة... يوجد بالتأكيد أيضا وزارات حكومية ضالعة بالموضوع، لك  أيضا 

 بالمجتمع العربي عليهم إعادة اليظر وفحص المضامي  التربوية والثقافية".
عودة، القائم بأعمال المفتش العام للشرطة متسائال "وهل العالم وقاطع رئيس القائمة المشتركة، أيم  

الثقافي اليهودي أفضل؟"، وطالبه العودة ع  تصريحاته وسحبها، لك  قاطعه رئيس اللجية ميصور 
 عباس، قائال "أيا م  أدير الجلسة، وسيكو  لك الحق بالتعقيب والرد".

 9/11/2020، 48عرب 
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 19-ساعدتها للحصول على لقاح فايزر المضاد لكوفيدتطلب من أمريكا م "إسرائيل" .16
القدس المحتلة: قالت إسرائيل إيها طلبت م  الحكومة األمريكية اليوم اإلثيي  مساعدتها للحصول 

 .19-على لقاح شركة فايزر المرشح للوقاية م  مرض كوفيد
 9/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 ترامب "السالم اآلن": االستيطان تضاعف في عهد .17

إ  االستيطا  اإلسرائيلي في األراضي الفلسطييية ، قالت حركة "السالم اآل " اإلسرائيلية اإلثيي 
المحتلة تضاعف خالل السيوات األربع الماضية، أي ميذ عهد الرئيس األميركي الميتهية واليته 

الد ترامب، كايت "خالل السيوات األربع التي قضاها الرئيس دوي، وقالت في تقرير دويالد ترامب.
هياك تغييرات بعيدة المدى في الموقف األمريكي بشأ  المستوطيات اإلسرائيلية، وشجعت على 

وحدة سكيية في المستوطيات في األعوام  26,331"تمت المصادقة على بياء  ،وقالت )خطة( الضم".
 ".2016-2013وحدة سكيية في األعوام  10,331(، مقابل 2020-2017األربعة األخيرة )

 تضاعف المناقصات
وأضافت الحركة اإلسرائيلية في تقريرها أ  عدد المياقصات في المستوطيات تضاعف، حيث تم 

وحدة سكيية في السيوات األربع  1,164وحدة سكيية في المستوطيات، مقابل  2,425طرح عطاءات لـ
وأشارت  مستوط  آخر. التي سبقتها، كما تم تصميم مشاريع البيية التحتية والطرق إلضافة مليو 
عائالت فلسطييية في  6"السالم اآل " إلى أ  السيوات األربع إلدارة ترامب، شهدت إخالء حوالي 

الحي اإلسالمي، والشيخ جراح بالقدس الشرقية، مقارية بأسرة واحدة فقط في سلوا  في السيوات 
 األربع التي سبقتها.

 9/11/2020 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 من نوعها... فلسطيني يطلب تعويضات مالية من مستوطنين في أول قضية .18
أقام مواط  فلسطييي أول دعوى م  يوعها في المحاكم الفلسطييية ضد مستوطيي . وقال  رام هللا:

ميتصر ميصور م  سكا  قرية بوري  جيوب يابلس في الضفة الغربية، إيه لجأ إلى ذلك أليه 
حقي بياء بيت والعيش فيه باستقرار. المستوطيو  م  »تضرر بشكل كبير في حياته. وأضاف: 

رفعت شكوى ضد »وأضاف:  «.يهجمو  على بيتي باستمرار وميعويي م  البياء ويعتدو  علييا
وطالب ميتصر ميصور بتعويضات تصل إلى «. 8/12/2020المستوطيي ، وأول جلسة ستكو  في 

 ألف دوالر وحقه في البياء. 200
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هذه القضية هي األولى التي ترفع على مستوط  في »يي محمد شاللدة إ  وقال وزير العدل الفلسطي
، داعيًا المواطيي  للتقدم «المحاكم الوطيية وتستيد لألعراف والقوايي  الدولية ال سيما اتفاقية الهاي

بقضايا في المحاكم الوطيية واإلقليمية والدولية، لمحاكمة م  ييتهكو  حقوقيا، ايسجامًا مع قرار 
 .2334األم  الخاص باالستيطا   مجلس

 9/11/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 مهجرو مخيم اليرموك.. هل اقتربت العودة إليه؟ .19
أكد وليد الكردي، مسؤول ملف التعليم في وكالة األويروا، بمخيم اليرموك، : محمد صفية -دمشق 

عودة لمخيم اليرموك، في تصريح مقتضب في اتصال خاص لـ"قدس برس"، أ  "موعد تقديم طلبات ال
بدوره، كشف عضو المكتب التيفيذي في محافظة دمشق، سمير جزائرلي،  سيكو  الثالثاء القادم".

ع  اتخاذ قرار م  اللجية المكلفة بعودة األهالي إلى مخيم اليرموك، برئاسة محافظ دمشق عادل 
تصريحات لصحيفة "الوط " وبّي  جزائرلي، في  العلبي، بالبدء بتلقي طلبات العودة م  أبيائه. 

السورية، أ  "المحافظ وجه جميع الجهات المعيية، بتقديم كل التسهيالت، لتأمي  عودة المواطيي  
 دو  أي عوائق".

وأكد على أ  أغلب مياطق مخيم اليرموك صالحة للسك ، وبشكل خاص مشروع المحافظة 
رموك، أما في شارع الثالثي  ومياطق والجاعويية وشارع لوبيا، وشارع صفد، وشارع حيفا، وغرب الي

 المواجهات العسكرية، فأشار إلى وجود دمار فيها، وبالتالي يسبة المساك  القابلة للسك  فيها قليلة.
 9/11/2020، قدس برس

 
 اتحاد العاملين بـ"أونروا": الراتب خط أحمر .20

تب خط أحمر، وال يمك  القبول أكد المؤتمر العام التحادات العاملي  في "أويروا"، أ  الرا: رام هللا
جاء ذلك في بيا  صادر  بأ  يكو  الموظف الضحية والحلقة األضعف بجدول حل األزمات المالية.

ع  رئاسة المؤتمر العام التحادات العاملي  في "أويروا" في )الضفة الغربية، األرد ، سوريا، لبيا ، 
جتماع رؤساء االتحادات، صباح االثيي ، غزة(، بعد ا –عما ، الرئاسة العامة -الرئاسة العامة

بالمفوض العام لـ"أويروا"، ليعلمهم أ  إدارة الوكالة ل  تتمك  م  دفع رواتب يوفمبر وديسمبر كاملة، 
 لعجز مالي في ميزاييتها.
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ذا لم تتراجع اإلدارة ع  هذا القرار سيضطر إلى اتخاذ  وأشار البيا  إلى أيه في حالة ايعقاد دائم، وا 
ات تصعيدية موحدة في مياطق عمليات الوكالة كافة، مشدًدا على أ  رؤساء االتحادات السبعة إجراء

 في األقاليم الخمسة رفضوا هذا الطرح م  حيث المبدأ.
 9/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 صحفيًّا فلسطينيًّا في سجونه 26لجنة صحفية: االحتالل يعتقل  .21

تخصصة بمراقبة الحريات اإلعالمية في فلسطي ، م  تزايد ايتهاكات حذرت لجية صحفية م: رام هللا
االحتالل بحق الصحفيي  الفلسطيييي ، وارتفاع عدد الصحفيي  المعتقلي  في سجو  االحتالل، 

إصدار أحكام وتمديد  39حالة اعتقال واحتجاز، و 64ورصدت اللجية  صحفيًّا. 26والذي وصل إلى 
بعا  .2020د بحق الصحفيي  ميذ بداية العام الحالي وتثبيت أوامر اعتقال وا 

 9/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طلبة فلسطينيون بجامعات اسطنبول يطعنون في قانونية اللجنة التحضيرية لالنتخابات .22
رفض الطلبة الفلسطيييو  في جامعات اسطيبول الدعوات التي وصفوها بغير الشرعية لعقد ايتخابات 

تيار ممثلي  لالتحاد العام لطلبة فلسطي  في مديية إسطيبول. وطع  الطلبة في شرعية طالبية الخ
هذه "اللجية التحضيرية لهذه االيتخابات" م  عدة يواحي، أولها كويها لجية غير ميتخبة، في مخالفة 

بهم صريحة لليظام الداخلي لالتحاد العام للطلبة، واعتبر الطلبة هذا الخرق القايويي استخفافًا 
ومصادرة لحقهم في اختيار لجية محايدة مؤتمية على العملية االيتخابية. وعبَّر الطلبة في مداخالتهم 
ع  استيكارهم لحالة الدمج بي  اللجية التحضيرية المعيية، وبي  الشبيبة الفتحاوية في تركيا، ما يقدح 

لطلبة ترؤس ضابط أم  لهذه في يزاهة اللجية، كويها ال تمثل الطيف السياسي للطلبة. واستهج  ا
ع  تقديم يفسه  األميية، عوضاً اللجية التحضيرية لاليتخابات، ما ُيمثِّل ايتهاكًا واضحًا لقايو  القوى 

 كرئيٍس لالتحاد وللشبيبة الفتحاوية في يفس الوقت. 
 9/11/2020، فلسطين أون الين

 
 الجويةبشأن الخدمات  "إسرائيل"البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع  .23

وقعت البحري  مذكرة تفاهم بي  حكومة المملكة والحكومة اإلسرائيلية بشأ  الخدمات  الميامة:
وافق على مذكرة تفاهم »الجوية. وذكرت وكالة األيباء البحرييية )بيا(، أ  مجلس الوزراء البحرييي 

لوزير المعيي بي  حكومة مملكة البحري  وحكومة دولة إسرائيل بشأ  الخدمات الجوية، وفوض ا
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بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى اللجية الوزارية للشؤو  القايويية والتشريعية اتفاقية في شأ  الخدمات 
الجوية بي  البلدي ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض م  سعادة وزير المواصالت 

 «. واالتصاالت
 9/11/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 ائيلية حلقت فوق مدينة مكة المكرمة خالل رحلتها إلى الهنديديعوت: طائرة إسر  .24

العبرية، اإلثيي ، بأ  طائرة إسرائيلية حلقت ” يديعوت أحرويوت“وكاالت: أفادت صحيفة  -تل أبيب 
جاء ذلك في تغريدة لمحرر شؤو   فوق مديية مكة المكرمة السعودية، خالل رحلتها إلى الهيد.

وأرفق  ميتال، أعادت يشرها يديعوت أحرويوت بحسابها على تويتر.الطيرا  بالصحيفة إيتاي بلو 
الصحافي اإلسرائيلي التغريدة بتوثيق إلحدى شركات تتبع حركة الطائرات يظهر تحليق الطائرة في 

 مسار مستقيم فوق البحر األحمر قبل أ  تجيح يسارا وتمر فوق مدييتي جدة ومكة المكرمة.
 9/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 إذنًا رسميًا من الخرطوم لعبور األجواء السودانية تتل أبيب طلب: مسؤول سوداني .25

طلبت إسرائيل رسميًا م  الحكومة السودايية السماح لطيرايها بعبور : محمد أمي  ياسي  - الخرطوم
وقال مسؤول سودايي رفيع، طلب حجب اسمه، إ  الخارجية اإلسرائيلية تقدمت  مجالها الجوي.

سمي ليظيرتها السودايية، تطلب فيه السماح للطيرا  اإلسرائيلي بعبور األجواء السودايية، بطلب ر 
مبرزا أ  السلطات تجري دراسة الطلب عبر المؤسسات المعيية، وأيها لم تصدر موافقة يهائية للطلب 

ي  اإلسرائيلي، وذلك عقب تصريحات يسبتها وكاالت أيباء ع  رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بييام
يتيياهو، قال فيها إ  الطائرات التجارية اإلسرائيلية بدأت الطيرا  في أجواء السودا  ميذ األحد 
الماضي، وأ  فتح المجال الجوي الجديد هو ثمرة االجتماع الذي عقده رئيس مجلس السيادة، عبد 

 األوغيدية في فبراير )شباط( الماضي.« عيتيبي»الفتاح البرها ، في 
 10/11/2020، لندن ،الشرق األوسط

 
 بدء المداوالت تمهيدا لزيارة نتنياهو لإلمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد .26

الياصرة: تجري اتصاالت بي  اسرائيل واإلمارات حول زيارة مرتقبة لرئيس حكومة االحتالل بييامي  
ظمات قطاع وباألمس ايطلقت أول بعثة اسرائيلية لرؤساء مي يتيياهو خالل أسابيع الى اإلمارات.

األعمال والصياعة واالستثمار الى مديية دبي، بهدف إرساء األساس لتطوير سريع لسبل التعاو  في 
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قطاع األعمال والتجارة بي  اسرائيل واإلمارات، جيبا الى جيب مع المؤسسات الرائدة هياك بمجال 
 الصياعة والتجارة واالستثمار.

دت اليبأ فإ  الزيارة تهدف الى دفع إقامة يشاط تجارة حر التي أور “ 24أي” وحسب القياة اإلسرائيلية
 مع دول الخليج، شرق أفريقيا وجيوب آسيا م  خالل المياطق التجارية المميزة في دولة االمارات.
وتقدر الميظمات االقتصادية اإلسرائيلية ا  حجم التجارة بي  اسرائيل واإلمارات سيصل مستقبال الى 

يا وأكثر، وسيتركز التصدير اإلسرائيلي الى اإلمارات على التكيولوجيا مليارات الدوالرات سيو 
اإلسرائيلية المتقدمة بمجاالت مثل السايبر، والمعدات االستخباراتية والطبية، التكيولوجيا الزراعية، 

 والطاقة الشمسية، وتحلية المياه، واألدوية وغيرها.
 9/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 مي": هدم االحتالل للمرافق الفلسطينية استيطان وتطهير عرقي"التعاون اإلسال .27

وصفت ميظمة "التعاو  اإلسالمي"، هدم االحتالل اإلسرائيلي للمرافق السكيية الفلسطييية بـ : جدة
وأدايت الميظمة "هدم )إسرائيل( للميازل والمدارس وتشريد  "االستيطا  االستعماري والتطهير العرقي".

وأضافت أ  "ذلك يأتي في إطار سياسات التطهير  فلسطييية ع  بيوتها وأراضيها".عشرات األسر ال
العرقي ومخططات الضم واالستيطا  االستعماري لالحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطييية، ما 

 يشكل ايتهاكا للقايو  الدولي والقرارات األممية".
 9/11/2020، قدس برس

 
 مساعدة األونروا في أزمة نقص التمويلمالدينوف: إصدار نداء طارئ ل .28

أكد الميسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسط ييكوالي مالدييوف، اليوم 
االثيي ، أيه تم إصدار يداء طارئ للمساعدة اإليساية في ظل يقص التمويل لوكالة غوث وتشغيل 

ل مالدييوف في تغريدة له عبر حسابه في اية العام. وقاھالالجئي  الفلسطيييي  األويروا في  
"تويتر"، "أصدر المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي  الفلسطيييي  في الشرق 

اية ھاألديى )األويروا( فيليب الزارييي، يداء طارئا للمساعدة اإليساية في ظل يقص التمويل في  
ظف وموظفة في خطر، معربًا ع  أمله بتجيب تعليق مو  28,000العام". وأشار إلى أ  رواتب 

 خدمات حيوية.
 9/11/2020، فلسطين أون الين
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 غوتيريش يؤكد مواصلته مساعي حل القضية الفلسطينية .29
رام هللا: أكد األمي  العام لألمم المتحدة أيطوييو غوتيريش، أمس األحد، أيه سيواصل مشاوراته 

 مساعي حل القضية الفلسطييية.بخصوص أفضل طريق للمضي قدمًا بشأ  
جاء ذلك في رسالة وجهها غوتيريش إلى الرئيس الفلسطييي محمود عباس، ردًا على رسالة األخير 
حول دعوة دولة فلسطي  لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط. وذكرت وكالة األيباء 

أكتوبر )تشري  األول(  28الفلسطييية الرسمية أ  غوتيريش شكر عباس على رسالته المؤرخة في 
، والتي تؤكد على دعوة دولة فلسطي  لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط بما يتوافق 2020

 مع قرارات األمم المتحدة والقايو  الدولي.
أحطيا علمًا بالدعم الذي أعرب عيه عدد م  الدول األعضاء خالل اليقاش »وقال غوتيريش: 

 26المفتوح في مجلس األم  حول الشرق األوسط، بما في ذلك القضية الفلسطييية، وذلك بتاريخ 
ت بجميع المبادرا»وأعرب، حسبما يقلت وكالة األيباء األلمايية، ع  ترحيب األمم المتحدة «. أكتوبر

الساعية للتعاو  الدولي على أساس متعدد األطراف، التي يمك  أ  تساعد في تجديد عملية السالم 
في الشرق األوسط، وترسم طريقًا سياسية يحقق السالم العادل والشامل بي  الفلسطيييي  

 «.واإلسرائيليي 
ي مساعيهم لحل الصراع، وشدد غوتيريش على التزام األمم المتحدة بدعم الفلسطيييي  واإلسرائيليي  ف

على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالتفاقيات متعددة األطراف والقايو  الدولي لتحقيق »
بحيث تتعايشا  بأم  وسالم جيبًا إلى جيب  -القدس عاصمة كلتا الدولتي   -رؤية حل الدولتي  

 «.1967ضم  حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 
  10/11/2020األوسط، لندن،  الشرق

 
 الشرطة النمساوية تداهم عشرات المراكز والمنازل استهدافا لإلخوان وحماس .30

مياطق مختلفة م   4شّيت الشرطة اليمساوية صباح اليوم االثيي  حملة مداهمة واسعة في : وكاالت
المقاومة اإلسالمية موقعا على ارتباط بجماعة اإلخوا  المسلمي  وحركة  60البالد، شملت أكثر م  

 شخصا. 30)حماس(، وألقت القبض على 
وأعليت الييابة العامة، أ  تلك الحملة "ليست على ارتباط" باالعتداء الذي وقع قبل أسبوع في 

 أشخاص. 4العاصمة فيييا وأسفر ع  مقتل 
يستهدف  عام حواليوأفاد مكتب المدعي  العامي  في ميطقة شتايرمارك بأ  التحقيق الذي بدأ قبل 

مشتبها به وعددا م  الجمعيات التي يشتبه بأيها تابعة لتيظيمي اإلخوا  المسلمي   70"أكثر م  
 وحماس وتدعمهما".
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وشددت الييابة اليمساوية في بيا  لها على أ  الحملة "جاءت يتيجة تحقيقات مكثفة وشاملة أجريت 
ماء لتيظيم إجرامي، وتكوي  جمعية ميذ أكثر م  عام في جرائم العمل ضد مصلحة الدولة، وااليت

 إرهابية وتمويل اإلرهاب وغسيل األموال".
وشملت المداهمات مياطق شتايرمارك وكارييثيا واليمسا السفلى وفيييا، وقال وزير الداخلية اليمساوي 

إ  المداهمات تهدف إلى "قطع جذور اإلسالم  -في بيا  له-( Karl Nehammerكارل ييهامر )
 عمل بكل قوتيا ضد هذه الميظمات اإلجرامية والمتطرفة والالإيسايية".السياسي، وي

 9/11/2020الجزيرة.نت، 
 

 لرئاسة ترامب” اإلرث السلبي“بتعطيل  بايدناللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تطالب  .31
د ، أل  غزة: دعت اللجية الدولية لدعم الشعب الفلسطييي، اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة جو باي

 لرئاسة دويالد ترامب تجاه فلسطي  وشعبها. ” اإلرث السلبي“تعطل 
إلسرائيل، وهو األمر الذي أدى ” االيحياز المطلق“وأكدت على ضرورة قيام هذه اإلدارة بالتراجع ع  

 ”. التيكر لحقوق الشعب الفلسطييي وللقرارات والتفاهمات الدولية“إلى 
أيه لم يمر في تاريخ القضية الفلسطييية إدارة أسوأ م  إدارة وأكدت اللجية، في بيا  صحافي، 

ترمب، الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل ويقل سفارته إليها، وقطع المساعدات ع  
، وأغلق مقر ميظمة التحرير الفلسطييية في واشيط ، كما شرع  االستيطا ، ”األويروا”الفلسطيييي  و

 يلية على الجوال  السوري المحتل. واعترف بالسيادة اإلسرائ
 9/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"نيويورك تايمز: فوز بايدن يعني تهميش نتنياهو والتركيز أقل على  .32

إ  فوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايد  ” ييويورك تايمز“إبراهيم درويش: قالت صحيفة  -ليد 
ميشا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بييامي  يتيياهو وتركيزا أقل بايتخابات الرئاسة األمريكية. يعيي ته

على إسرائيل. فقد جعل يتيياهو عالقته القريبة مع دويالد ترامب الذي أعطاه ما يريد مركز جاذبيته 
 السياسية للجمهور اإلسرائيلي، لك  األمور في إدارة بايد  ستكو  مختلفة.

يل، ديفيد هالبفييغر، قال فيه إ  فوز بايد  وضع إسرائيل وفي تقرير أعده مراسل الصحيفة في إسرائ
ورئيس وزرائها األطول حكما أمام تخفيض في مستوى العالقة. ففي ليلة وضحاها أيزل ايتخاب 
بايد  رتبة إسرائيل م  قائمة أولويات السياسة الخارجية األمريكية مما يعيي تراجعا لموقف يتيياهو 

داله لإلسرائيليي  القلقي  أيه ال يزال الزعيم السياسي الذي ال تستغيي على المستوى الدولي ويربك ج
عيه إسرائيل. وبعد أربعة أعوام م  الهدايا التي غمر بها ترامب إسرائيل مع الجوائز الدبلوماسية 
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وتقديمه الدعم الجيوسياسي ليتيياهو فإ  اليهاية تقترب على الفيلم الذي عرضه وبشكل مستمر على 
   اإلسرائيليي .المشاهدي

 9/11/2020القدس العربي، لندن، 
 

 على حساب العرب قراراً  14" بـإسرائيل"دعمت إدارة ترامب  .33
حي  يغادر الرئيس األمريكي الميتهية واليته، دويالد ترامب، البيت األبيض،  يور أبو عيشة: -غزة

، التي أثخيتها قراراته على ”لملمة جراحاتهم“في يياير/ كايو  ثايي المقبل، سيبدأ الفلسطيييو  في 
 سيوات مضت. 4مدار 

فرغم أ  السياسة األمريكية التقليدية، تؤيد إسرائيل، بشكل كامل وصارخ، ميذ تأسيس األخيرة، عام 
 ، إال أ  الفلسطيييي  يعتبرو  ترامب األسوأ على اإلطالق.1948

 ة الفلسطييية، ولصالح إسرائيل:وهذه أبرز القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب السابقة ضد القضي
 االعتراف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل: -أوال

، اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل، 2017ديسمبر / كايو  األول  6أعل  ترامب في 
 ويقل سفارتها إلى القدس.

 نقل السفارة األمريكية إلى القدس: -ثانيا
 ، سفارتها م  تل أبيب إلى القدس المحتلة.2018مايو/ أيار لعام  14يقلت اإلدارة األمريكية، في 

 ”.يزيح ملف القدس م  أي مفاوضات )فلسطييية ـ إسرائيلية(“وقال ترامب آيذاك إ  يقل السفارة 
 قطع كامل المساعدات عن الحكومة الفلسطينية: -ثالثا

اعداتها المقدمة للفلسطيييي ، ، قطع كافة مس2018أغسطس/ آب لعام  2قررت اإلدارة األمريكية في 
 ”.المساعدات المباشرة للخزيية وغير المباشرة“بما يشمل 

 ”:أونروا“قطع المساعدات األمريكية عن  -رابعا
، كامل مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل الالجئي  2018أغسطس/ آب لعام  3قطعت واشيط ، في 

مليو  ميها في يياير/  300أ  جّمدت يحو مليو  دوالر، بعد  365، بقيمة ”أويروا“الفلسطيييي  
 كايو  الثايي م  ذلك العام، وهو ما تسبب بأزمة مالية كبيرة للوكالة.

 وقف دعم مستشفيات القدس: -خامسا
مليو  دوالر، كا  م   25حجبها  2018سبتمبر / أيلول  7أعليت وزارة الخارجية األمريكية في 

مستشفيات؛ والتي تقّدم  6لفلسطييية في القدس، وعددها المقرر أ  تقدمها مساعدة للمستشفيات ا
 خدماتها الطبية للفلسطيييي  م  سكا  الضفة )بما فيها القدس الشرقية(، وغزة.

 إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن: -سادسا
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فلسطييية ، مكتب ميظمة التحرير ال2018أكتوبر/ تشري  أول لعام  11أغلقت اإلدارة األمريكية في 
سبتمبر/ أيلول في ذات  10في واشيط ، بعد إبالغ رسمي تقّدمت به األخيرة للقيادة الفلسطييية، في 

 العام.
أيلول/سبتمبر، السفير الفلسطييي لديها  16وبعد أيام م  ذلك اإلبالغ، طردت اإلدارة األمريكية، في 

 حسام زملط وعائلته م  بالدها.
، إغالق الحسابات المصرفية لميظمة التحرير 2018لول لعام سبتمبر / أي 10وسبق ذلك، في 

 الفلسطييية.
 دمج القنصلية األمريكية مع السفارة في القدس -سابعا

، دمج قيصليتها العامة في القدس المحتلة 2018أكتوبر / تشري  األول  18قررت إدارة ترامب، في 
 بالمديية )قياة التواصل مع اإلسرائيليي (.والتي تعتبر قياة للتواصل مع الفلسطيييي ، مع سفارتها 

 االعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية: -ثامنا
، بسيادة إسرائيل على 2019مارس/ آذار لعام  25وفي إطار دعم ترامب، إلسرائيل، اعترف في 

 (.1967مرتفعات الجوال  السورية المحتلة )ميذ عام 
 شرعنة االستيطان: -تاسعا

 19في خطوة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، أعل  وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، في 
، أ  بالده لم تعد تعتبر المستوطيات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة 2019يوفمبر/ تشري  ثايي 

 ”.مخالفة للقايو  الدولي“
 إعالن صفقة القرن: -عاشرا

المزعومة، التي قال الفلسطيييو  ” صفقة القر “عل  ترامب، خطة ، أ 2020في يياير/كايو  الثايي 
 إيها تسعى لتصفية قضيتهم، ورفضوها بشكل قاطع.

 دون إصدار قرار:” الضم“تأييد  -الحادي عشر
ضم إسرائيل، أجزاء واسعة م  الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، حيث كا  م  ” ترامب“أّيدت إدارة 

، لكّيها أّجلته 2020بتيفيذ هذه العملية في األول م  يوليو/ تموز لعام  المقرر أ  تشرع تل أبيب
 ألسباب غير معلية.

 ”:مكان لوالدة مواطنيها”استبدال القدس بإسرائيل كـ -الثاني عشر
أكتوبر/ تشري  أول الماضي، أيها ستسمح للمواطيي   30أعليت وزارة الخارجية األمريكية، في 

 كمكا  للوالدة.” القدس“أو ” إسرائيل“القدس، باختيار إدراج  األمريكيي  المولودي  في
 لتغيير القيادة الفلسطينية” غير صريحة“نّية  -الثالث عشر
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أيلول/ سبتمبر الماضي، ع   19، المقربة م  بييامي  يتيياهو، في ”إسرائيل اليوم“يقلت صحيفة 
تفكر في استبدال الرئيس الفلسطييي،  فريدما ، قوله إ  واشيط  في إسرائيل ديفيد السفير األمريكي

 بالقيادي المفصول م  فتح محمد دحال .
 قيادة التطبيع العربي مع إسرائيل:  -الرابع عشر

قادت إدارة ترامب، بدءا م  ميتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عمليات التطبيع الرسمية، بي  دول 
سرائيل، والتي يرى الفلسطيييو  أيها تسعى لتدمي ر الحاضية العربية واإلسالمية لهم، خاصة عربية وا 

 أيها تتم قبل إيهاء االحتالل اإلسرائيلي.
 9/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 السيناريوهات الفلسطينية بعد فوز بايدن .34

 هايي المصري
ال شك أ  سقوط ترامب خبر مفرح ألكثر م  يصف األميركيي ، ولمعظم العالم والفلسطيييي ، كويه 

أميركي، كما ظهر م  اتخاذه خطوات غير مسبوقة في دعم إسرائيل، وتبييه الرؤية  أسوأ رئيس
اإلسرائيلية اليمييية الصهيويية للصراع وكيفية الحل، م  خالل طرح رؤيته التي تستهدف تصفية 
القضية الفلسطييية، وقطعه شوًطا كبيًرا على طريق تطبيقها. ويظهر مدى تقدير اليهود اإلسرائيليي  

ميهم كايوا يفّضلو  يجاح ترامب، خالًفا لليهود األميركيي  الذي  صوتوا  %70امب أ  أكثر م  لتر 
 .%77لبايد  بيسبة 

فوز بايد  يعيي سحب رؤية ترامب وخطة الضم م  الطاولة، إال إذا أراد ترامب ويتيياهو تطبيقها 
ئيس الجديد مهامه في العشري  م  كلًيا، أو جزئًيا، خالل الفترة االيتقالية التي تيتهي باستالم الر 

 كايو  الثايي القادم.
لك  احتمال الضم الكلي أو الجزئي للمساحة المخصصة في هذه الفترة وارد، لكيه غير مرجح، أليه 
م  المفترض بإسرائيل أال تكو  م  الحماقة لتبدأ عهد الرئيس األميركي الجديد بتحٍد كبير، ما يؤزم 

والصهايية الذي  ضد الضم، وكذلك مع الدول العربية التي طبعت، ويمك   العالقات معه ومع اليهود
 أ  تطبع عالقاتها مع إسرائيل.

ما سبق ال يعيي أ  السياسة األميركية ستكو  جيدة للفلسطيييي ، فهي في جوهرها داعمة إلسرائيل، 
، مع  أ  ترامب والخالفات بي  الرؤساء األميركيي  في السياسات واإلجراءات، وليس في الجوهر

 ذهب بعيًدا في دعم إسرائيل أكثر م  أسالفه جميًعا .
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تتضح مالمح السياسة األميركية القادمة إزاء القضية الفلسطييية م  خالل ما طرحه بايد  في 
حملته، وما أكدته يائبته كاماال هاريس بعد فوزهما، وهذا يعيي أ  م  حق الرئيس الفلسطييي 

العموم أ  يتيفسوا الصعداء، فمكتب ميظمة التحرير في واشيط  سيفتح والفلسطيييي  على وجه 
أبوابه، وستستأيف المساعدات األميركية للسلطة ووكالة األويروا، ومساعي إحياء المسيرة السياسية 

 للتوصل إلى حل الدولتي ، إلى جايب رفض الخطوات أحادية الجايب م  الجايبي .
، أل  محاوالت الضغط عليها لقبول رؤية ترامب وخطة الضم م  حق السلطة أ  تشعر باالرتياح

ستتوقف، وكذلك محاوالت استبدال القيادة الفلسطييية بقيادة أخرى مستعدة لقبولها، ولك  ستتواصل 
الضغوط عليها لالستمرار بالتزامات أوسلو، مع تواصل التوسع االستعماري االستيطايي م  دو  

 ميعه.تشجيع أميركي وال ضغط حقيقي ل
ما سبق يعيي أ  السلطة ستضم  بقاءها في عهد بايد ، ولك  السؤال: هل الهدف الوطيي 
الفلسطييي بقاء السلطة، وما يعييه ذلك م  استمرار األمر الواقع الحالي بكل مساوئه، التي أهمها أّ  

أم اعتماد  التدهور سيستمر، وا   بمعدالت أقل، والتصفية للقضية تتم بالتدريج وليس مرة واحدة؛
مقاربة جديدة تميع إعادة إيتاج األوهام والحسابات الخاطئة والخاسرة المعتمدة سابًقا، التي أوصلتيا 
إلى الكارثة التي يعيش فيها حالًيا، مقاربة قادرة على إيهاء االحتالل وتجسيد الدولة المعترف بها 

 دولة على امتداد العالم؟ 140كعضو مراقب أممًيا، وم  
 ا على ما تقدم، ما السيناريوهات المحتملة ما بعد فوز بايدن؟تأسيسً 

 السيناريو األول: عودة األمور إلى ما كانت عليه في عهد أوباما
يقوم هذا السيياريو على العودة إلى سياسة إدارة الصراع، وليس السعي لحله وفًقا للرؤية اليمييية 

فكما معروف أ  أوباما كما أعل  يدم على دخوله  اإلسرائيلية، كما حاول ترامب ويتيياهو أ  يفعال.
 عش الدبابير عيدما حاول التوصل إلى حل.

هذا السيياريو هو األكثر احتمااًل وترجيًحا، وما يعززه بقوة أ  أولويات بايد  ستكو  بعيدة، على 
ها في ظل األقل في العام األول، ع  االيهماك في حل قضية لم تجد حاًل ميذ مائة عام، والدخول في

وجود عائق ضخم متمثل في حكومة متطرفة في إسرائيل، وتعيش وسط أزمات عدة ستدفع إلى 
إجراء ايتخابات إسرائيلية في العام المقبل، المرشح للفوز فيها أيًضا اليمي  اإلسرائيلي بزعامة يتيياهو 

يت، أو جدعو  ساعر، أو يفسه، أو زعيم إسرائيلي آخر ال يقل إ  لم يزد تطرًفا عيه، مثل يفتالي بيي
 غيرهما.
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يضاف إلى ذلك أ  الرئيس الفلسطييي في يهاية عهده، والصراع على الخالفة، وا   بالكواليس، يحّد 
م  إمكايية اإلقدام على خطوات ومبادرات كبيرة، خصوًصا تلك التي تتضم  تيازالت فلسطييية كبيرة 

 حاولة التوصل إلى حل.يتسلح فيها الرئيس بايد  لتشجعه على المجازفة، وم
كما أ  االيقسام الفلسطييي مستمر بعد أ  أضاع طرفا االيقسام الفرصة السايحة للوحدة بوجود 
رئيس أميركي طرح رؤية وقام بخطوات يرفضها كل الفلسطيييي . أما اآل  فما يطرحه بايد  فيمك  

 أ  يختلف عليه الفلسطيييو .
ئيس محمود عباس م  الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي على أساس ويزيد األمر تعقيًدا أ  ما يطرحه الر 

الشرعية الدولية وكسر احتكار الرعاية األميركية للمفاوضات، وأ  الفلسطيييي  في حل م  االتفاقات 
الموقعة؛ بعيد عما يقبله بايد  الذي يريد العودة إلى المفاوضات الثيائية، بحيث تكو  الرعاية 

ة اللجية الرباعية الدولية ما هي إال شاهد زور وميصة إلطالقها، على األميركية حاضرة، ورعاي
يما في أحس  األحوال إلى احتواء  أساس أ  المفاوضات سيدة يفسها، وهذا ال يقود إلى حل، وا 

 الوضع وميع ايهياره.
وفي هذا السيياريو، يمك  أ  يشهد لقاءات مباشرة أو غير مباشرة تقريبية، وزيارات فلسطييية 

سرائيلية لواشيط ، وزيارات مكوكية م  وزير الخارجية األميركية وطاقم السالم الذي سيتم تعيييه، و  ا 
ولكيها حركة بال بركة، وعملية م  دو  سالم تستهدف احتواء الوضع، وميحه شرعية وقوة تميع 

 ايهياره.
جراء ايتخابات فلسطييية إال في سياق تكريس  دارة كما ستتعقد إمكايية المصالحة وا  سلطة أوسلو وا 

 حماس.االيقسام وتليي  مواقف 
 السيناريو الثاني: إقدام بايدن على طرق الحديد وهو ساخن

يقوم هذا السيياريو على إقدام الرئيس األميركي الجديد على طرق الحديد وهو ساخ ، مستغاًل 
تى م  صهايية، الهرولة العربية للتطبيع، والرفض العالمي الواسع لرؤية ترامب وخطة الضم، ح

ألسباب مختلفة، ميها أيها تفتح الطريق إلقامة دولة واحدة تقضي على يقاء الدولة اليهودية، أو ترسم 
حدود إسرائيل م  خالل إقامة دولة فلسطييية على جزء م  الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت يريد 

الفلسطيييي ، حتى م  حاملي  الصهايية األكثر تطرًفا ترك الباب مفتوًحا لطرد أعداد كبيرة م 
الجيسية اإلسرائيلية، بما يتيح إقامة "إسرائيل الكبرى"، مع أقل عدد ممك  م  الفلسطيييي ، لذلك 
قامة الدولة الفلسطييية  هياك خطط مطروحة، مثل "الوط  البديل" في األرد ، وتوسيع سيياء وا 

 هياك، وخطة "اإلمارات السبع" وغيرها م  الخطط.
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ياريو مستبعد، خصوًصا أ  بايد  سيحرص على عدم إغضاب إسرائيل مرة أخرى، والذي هذا السي
سيغضبها هو إحياء االتفاق اليووي مع إيرا . ويمك  أ  يتقدم بايد  أكثر في العملية السياسية إذا 
حياء أوسلو م  جايب  صحت األيباء التي تحدثت ع  أ  السلطة ستعيد التيسيق األميي والمديي وا 

)وهذا خطأ فادح إذا حصل(، وتأخذ أموال المقاصة فوًرا )المطلوب اآل  وسابًقا كويها أموااًل  واحد
فلسطييية( وقبل تسلم بايد  الرئاسة، وأيها وفق هذا السيياريو ستمضي بعيًدا في تقديم تيازالت جديدة 

ب. وفي هذه تسمح بحل يتضم  "دولة" على مساحة تقع ما بي  خطة ومعايير كلييتو  ورؤية ترام
 الحالة ستبتعد المصالحة وااليتخابات بصورة أكبر.

وحتى يتقدم هذا السيياريو بحاجة إلى قرار فلسطييي، خصوًصا م  الرئيس، بقبول ما يمك  
الحصول عليه، ويحتاج أيًضا إما إلى وحدة فلسطييية على أساس بريامج هابط مر  يتسع لشروط 

ضرب حركة حماس والقوى األخرى في قطاع غزة، بحيث ال تقدر اللجية الرباعية، أو ما حولها، أو 
سرائيلًيا  على إحباط هذا السيياريو. كما أيه مستبعد أل  األثما  المترتبة عليه غير مرجحة، أميركًيا وا 

 فلسطييًيا.
 السيناريو الثالث: حدوث اختراق فلسطيني أو إسرائيلي أو عربي

يقوم على أخذ الفلسطيييي  العبرة م  التجارب السابقة، التي تفيد هذا السيياريو هو األبعد احتمااًل، و 
بأ  التعلق بأذيال التسوية ل  يجدي يفًعا في وقت ال تقبل فيه إسرائيل أي تسوية عادلة أو متوازية، 
أو تحقق أي حد مقبول م  الحقوق الفلسطييية، وال يوجد إغراء يشجع إسرائيل، خصوًصا بعد 

دو  مقابل سوى "تأجيل" الضم مقابل، بل على العكس يمك  أ  يتواصل التطبيع العربي م  
التطبيع، وا   بتباطؤ، بسبب موقف بايد  م  عدد م  الدول العربية على خلفية الحريات وحقوق 
اإليسا ، واحتمالية عودته إلى سياسة أوباما القائمة على دمج "اإلسالم السياسي المعتدل" في 

 ية القائمة، وما يعييه هذا م  فوضى ورسم الشرق األوسط الجديد.األيظمة السياسية العرب
كما م  الممك  أ  تقوم إسرائيل وعدد م  الدول العربية بتسريع التطبيع والتحالف للوقوف في 
مواجهة السعي األميركي إلحياء االتفاق اليووي مع إيرا ، ومحاولة سد الفراغ الياجم ع  تراجع 

 لميطقة ألسباب كثيرة ال مجال للخوض فيها.االهتمام األميركي في ا
يقوم هذا السيياريو إذا أدرك الفلسطيييو  أهمية اعتماد مقاربة جديدة تراه  أساًسا على العامل الذاتي 
وا عطاء األولوية لتوحيد الفلسطيييي  وجعلهم العًبا واحًدا فاعاًل مبادًرا واقعًيا قادًرا على جعل 

ما يعطي للعرب وأصدقاء القضية الفلسطييية أواًل، والعالم ثايًيا، واإلدارة  االحتالل مكلًفا إلسرائيل،
األميركية ثالثًا، حافًزا للتدخل لدى إسرائيل وجعلها تقبل تسوية تتضم  إقامة دولة فلسطييية على 

 .67أساس حدود 
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مطلوب، كويه إ  هذا السيياريو مستبعد حالًيا على األقل على المدى المباشر، مع أيه المفضل وال
 استراتيجيةبحاجة إلى تغيير كبير في فلسطي ، أواًل، على مستوى تبيي رؤية شاملة تيبثق عيها 

جديدة، وقيادة قادرة على تحمل المسؤولية والتحلي باإلرادة الالزمة، واإلقدام على تغيير السلطة 
موحدة بعد إعادة بيائها ووضعها في خدمة البريامج الوطيي المشترك، وأداة بيد ميظمة التحرير ال

لتضم مختلف ألوا  الطيف السياسي واالجتماعي، كما بحاجة إلى تغيير في إسرائيل ال يبدو قريًبا 
لى تغيير عربي الحاجة إليه تتزايد، وال يمك  معرفة متى يحدث في ظل ما ايتهى  بل بعيد جًدا، وا 

لتي ايتصرت في اليهاية على الثورة، ألسباب إليه الربيع العربي الذي تيافست فيه الثورة مع المؤامرة ا
 كثيرة ال مجال للخوص فيها في هذا المقال.

وضم  هذا السيياريو تكو  الوحدة ضرورية وااليتخابات مسألة يضالية ضم  رزمة شاملة طالما 
 أشرت إليها.

 *مدير مركز مسارات
 10/11/2020مركز مسارات، 

 
رث ترامبالقضية الفلسطينية بين أولويات بايدن  .35  وا 

 محمد األخرس
ايتهى "كابوس ترامب" الذي استمر فترة أربعة أعوام، تعاظمت خاللها الشعبوية والعيصرية وااليحياز 

 الُمفرط للديكتاتوريات في كثير م  دول العالم.
وتكتسي يتائج االيتخابات األمريكية هذه المرة أهمية بالغة يظرًا للسياق الدولي الذي تتيامى فيه 

ر تحوالت تمس بيية اليظام الدولي في ظل ازدياٍد لحدة التيافس بي  القوى الدولية ويمو قوى ظواه
ثمة أمور البد أ  تؤخذ بعي  االعتبار عيد قراءة تأثيرات فوز جو  إقليمية تسعى لتعزيز يفوذها.

بايد   بايد  في االيتخابات األمريكية على القضية الفلسطييية، ميها تسليط الضوء على أولويات
بشكل عام، وديياميات الصراع في الميطقة، واستراتيجية الواليات المتحدة في الشرق األوسط، 

 والتحوالت التي فرضها ترامب كصفقة القر ، واتفاقيات التطبيع، وااليسحاب م  االتفاق اليووي. 
 األولوية: ترميم الداخل

لها أ  التباي  في الموقف بي  بايد  وترامب  لقد بدا واضحًا خالل الحملة االيتخابية والجدل المرافق
 قد تركز بشكل كبير على القضايا الداخلية أكثر مما هو عليه الحال فيما يخص السياسة الخارجية.

والتي رغم ذلك شهدت تباييات في المواقف بي  الجايبي  ال يمك  تجاوزها. فم  األرجح أ  يتأخر 
األمريكية المقبلة خالل األشهر األولى لصالح عملية ظهور معالم السياسة الخارجية لإلدارة 
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اإلصالح للظواهر التي فرضتها السياسات الفوضوية التي ايتهجها ترامب، كضرورة إحداث ترميٍم في 
أروقة البيت األبيض ومؤسسات صيع القرار، ال سيما على صعيد قضايا مواجهة وباء كورويا 

والمياخ وتطوير البيية التحتية ومعالجة ظواهر تيامي  واإلصالحات االقتصادية والرعاية الصحية
 العيصرية والتصدعات داخل المجتمع األمريكي.

وهي القضايا التي شكلت الدافع األساسي للياخب األمريكي في ايتخابات شهدت أعلى يسبة تصويت 
 ميذ أكثر م  مئة عام.

في ميع فوز دويالد ترامب، حيث  فعلى سبيل المثال، لعبت جائحة كورويا الدور األكثر محوريةً 
تخلق الجائحة تحديًا حقيقيًا أمام بايد  خالل الفترة المقبلة، لترافقها مع أزمات اقتصادية حادة وحاجة 

 إلدارة سياسات أكثر فاعلية بالبعد الداخلي والعالمي.
ة مجلس الشيوخ كما تجدر اإلشارة هيا إلى أ  مهمة بايد  الداخلية ل  تكو  سهلة في ظل بقاء أغلبي

بيد الجمهوريي  وحاجته لالعتماد على القرارات التيفيذية واختيار شخصياٍت مؤهلة إلدارة األزمات 
 والتعامل مع التياقضات الداخلية.

 الشرق األوسط: استكمال مسار استراتيجي 
سة تعكس شخصية الرئيس األمريكي الجديد وقياعاته أهمية لياحية فهم محددات واتجاهات السيا

الخارجية، ويساعد على فهم هذه االتجاهات مواقفه المعلية أثياء الحملة االيتخابية وعقيدة أوباما الذي 
 كا  يشغل فيها ميصب يائب الرئيس لثما  سيوات.

دارة العالقة مع أوروبا وفرض مزيد م   ويظرا لذلك، م  المرجح أ  تتقدم أولوية اليزاع مع الصي  وا 
ي سلم أولويات بايد  الخارجية. وهي القضايا التي شهدت العديد م  الضغوطات على روسيا ف

 األزمات في ظل إدارة ترامب.
يالء  إضافة لمحاولة استعادة الدور العالمي للواليات المتحدة م  خالل العودة التفاقية باريس وا 

 األهمية الالزمة للمؤسسات الدولية التي أهملها ترامب.
مواقف بايد  وتوجهاته حيث ُيعرف عيه عدم حماسته للخيارات  ويمك  اإلشارة هيا إلى بعض

العسكرية أحادية الجايب، حيث سبق أ  تبيى موقفًا ضد توسيع الحضور األمريكي في أفغايستا  
 خالل إدارة أوباما كما عارض التدخل في ليبيا.

ألمريكية بعد كل م  المحددات أعاله تدفع للوراء ميطقة الشرق األوسط على سلم أولويات السياسة ا
 أوروبا، والصي  وميطقة المحيطي  الهيدي والهادئ، وربما أمريكا الالتييية.

ودعا بايد  إلى زيادة تواجد القوات البحرية األمريكية في ميطقة آسيا والمحيط الهادئ وتقوية 
يدوييسيا.  التحالفات مع اليابا  وكوريا الجيوبية وأستراليا وا 
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هاء الحروب في الشرق األوسط وأفغايستا ، لكيه يعتقد أيه يجب على الواليات مشددًا على ضرورة إي
المتحدة االحتفاظ بقوة صغيرة هياك لمكافحة اإلرهاب. وذلك يعود في جزء ميه لتراجع أهمية يفط 

 الخليج للواليات المتحدة مقارية بالعقود الماضية.
لفائها التقليديي  وحماية المصالح األميية غير أ  هذا كله ال يعيي تخلي الواليات المتحدة ع  ح

 واليفطية، وميع حدوث تحوالت ال تتسق والرؤية األمريكية للميطقة.
إذ أ  زيادة الضغط على بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر ال يعيي تخليًا عيها. كما أ  

زمات المتصاعدة في مهمة التفاوض مع إيرا  ل  تكو  سهلة في ظل يقاط االشتباك المفتوحة واأل
 الميطقة.

 موقف بايدن من تطورات القضية الفلسطينية
في ظل هذا المشهد، م  غير المتوقع أ  يذهب بايد  لتبيي سياسات يمك  التعويل عليها فلسطيييًا، 
سواء لياحية العالقة مع االحتالل اإلسرائيلي أو لتحسي  دور الواليات المتحدة في الميطقة بما يخدم 

بيئة إقليمية لصالح القضية الفلسطييية، وا   كا  مجرد مغادرة ترامب يعد بحد ذاته أمر  تشكيل
 إيجابيًا.

أما ع  مالمح السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطييية فم  المرجح أ  يتبيى بايد  
كا  يائبًا للرئيس  مواقف الحزب الديمقراطي التقليدية بشأ  السياسة الخارجية، على اعتبار أ  بايد 

( كما أ  العديد م  الشخصيات المرشحة للعمل في فريقه للسياسة 2017-2009في ظل إدارة أوباما )
 الخارجية سبق أ  عملوا في إدارة كل م  باراك أوباما وبيل كلييتو .

دولًة كما أ  بايد  يتجه لتبيي سياسة مفادها ضرورة اعتراف الفلسطيييي  بـ "إسرائيل" باعتبارها 
يهودية. وهو ما صدر على لسا  كبير مستشاريه للسياسة الخارجية، أيطويي بلييك ، الذي قال: "إ  
بايد  سيصرُّ على أ  يمتيع الفلسطيييو  ع  التحريض، وسوف يصمِّم على أ  يعترفوا بحق وواقع 

 دولة إسرائيل اليهودية".
مة إلى إسرائيل بأيِّ قراراٍت سياسية تتَِّخذها. وهذا مؤكدًا أ  بايد  "ل  يربط المساعدة العسكرية الُمقدَّ 

 أمٌر مفروٌغ ميه".
وتؤكد تصريحات بايد  عدم ييته التراجع ع  الخطوات المرتبطة بيقل السفارة واالعتراف بالقدس 

 عاصمة لدولة االحتالل.
محافظًا في الوقت  كما م  المتوقع أ  ُيشجع مسار التطبيع بي  الدول العربية واالحتالل اإلسرائيلي،

 ذاته على التفوق العسكري والتكيولوجي لالحتالل في الميطقة.
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وفي المقابل، تشير تصريحات بايد  وفريقه إلى احتمالية تراجعهم ع  الخطوات التي أقدم عليها 
عادة فتح  ترامب، والتي تعتبر األقل خطورة، مثل إعادة فتح مقر ميظمة التحرير في واشيط  وا 

األمريكية في شرق القدس، مع اإلشارة إلى وجود بعض التعقيدات الفيية والقايويية إليفاذ القيصلية 
 هذه اإلجراءات.

إضافة إلعادة تفعيل قيوات الدعم المالي المرتبطة بالتيسيق األميي والتيمية االقتصادية والمساعدات 
ر فورس" الذي جرى إقراره اإليسايية، إال أ  هذه الجهود قد تصطدم بمصاعب مرتبطة بقايو  "تيلو 

والذي يحظر وصول المساعدات األمريكية إلى بعض المؤسسات الفلسطييية ما دام أ   2018عام 
 السلطة الفلسطييية تميح رواتب لعوائل بعض الشهداء الفلسطيييي .

سؤولي  أما باليسبة لالحتالل اإلسرائيلي، فإ  بايد  يتمتع بتاريخ طويل م  العالقات المتميزة مع الم
الصهايية، ولكيه ل  يكو  بمستوى ترامب، في ايحيازه المفرط، وغالبًا ما يبرز بايد  باعتباره وسطًا 

 بي  سياسات ترامب وأوباما.
مع ضرورة قراءة التطورات السياسية لدى االحتالل بحذر في ظل االيعكاسات المتوقعة لفوز بايد  

اليتخابات رابعة، إضافًة لزيادة ضغوط المستوطيي   على فرص يتيياهو الداخلية واحتمالية الذهاب
 على يتيياهو لالستعجال بإعال  الضم. 
 خيارات السلطة الفلسطينية ورهانتها 

ترك ترامب خلفه إرثًا سياسيًا ثقياًل في الميطقة، لعل أبرز معالمه عملية التطبيع المستمرة بمعزل ع  
ما أسهم في تشكل معالم جديدة للميطقة شملت خلق الموقف م  القضية الفلسطييية والتزاماتها، 

ديياميات للتعاو  األميي واالستراتيجي بي  االحتالل وبعض الدول العربية والتي قد تأخذ مسارًا 
 متصاعدًا في حال شرعت اإلدارة األمريكية في استعادة االتفاق اليووي اإليرايي.

ًة أكثر م  ذي قبل لياحية إمكايية ابتزازها كما أ  ما قام به ترامب جعل الدول العربية مكشوف
 واالستثمار في يقاط ضعفها الداخلي.

ويعد التسليم بالتعاو  فلسطيييًا مع اإلدارة األمريكية الجديدة وفقًا لما أملته اإلدارة السابقة م  اعتراف 
دعي تبيي استراتيجية بالقدس عاصمة لالحتالل ويقٍل للسفارة اعترافًا ضمييًا بما تم إيفاذه، وهو ما يست

فلسطييية قائمة على تعظيم عوامل الصمود الذاتية ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي دو  الركو  
 والتعويل المبالغ فيه على اإلدارات األمريكية التي ما فتئت تحفظ لالحتالل يفوذه وأميه القومي.

تبارات سياسية مختلفة، غير أ  هذا والمالحظ أ  قيادة السلطة لم ُتخِف تعويلها على فوز بايد ، الع
التعويل قد ال يكو  في محله، يظرًا لإلرث السياسي الثقيل الذي تركه ترامب خلفه، ويظرًا ألولويات 
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الرئيس األمريكي الجديد التي تركز على أزمة كورويا ومحاولة عدم االصطدام باالحتالل اإلسرائيلي 
 في المدى القريب.

لطة على مجيء بايد  على اعتبارات الفرصة السياسية بإمكايية استعادة ويرتكز تعويل قيادة الس
مسار التسوية، الذي أصبح االيخراط فيه سببًا لذاته وحاجة إلثبات الشرعية السياسية، معولة في ذلك 
على البعد الدولي، ومستحضرة في الوقت ذاته البعد المحلي بدرجة أقل، م  خالل محاولة رئيس 

عباس تجديد شرعيته أمام اإلدارة الجديدة، والذهاب لعقد االيتخابات البرلمايية بما السلطة محمود 
 يمكيه م  امتالك ورقة تمثيل غزة سياسيًا.

ال شك أ  فوز بايد  بااليتخابات األمريكية يساعد قيادة السلطة في اليزول ع  الشجرة، عبر العودة 
 ق عهده.الستالم المقاصة وا عادة التيسيق األميي إلى ساب

ولك  م  غير المرجح عودة العالقة بي  السلطة واإلدارة األمريكية إلى سابق عهدها، فيما يجب أ  
يكو  تعامل إدارة بايد  مع الخطوات التي أقدم عليها ترامب خالل السيوات األربع الماضية المعيار 

 الذي يستيد له الموقف الفلسطييي في خياراته للتعامل مع إدارة بايد .
 9/11/2020، 21عربي 

 
 قلق في إسرائيل بعد فوز بايدن .36

 يوآف ليمور
يقدرو  في إسرائيل أ  إدارة بايد  ستكو  ودية جدًا إلسرائيل في مستويات العمل، ولكيها قد تبدي 

 تصلبا أكبر م  إدارة ترامب على المستوى السياسي.
صالح بي  األجهزة المختصة في وقدرت محافل رفيعة المستوى في إسرائيل بأ  عالقات العمل والم

الدولتي  ستبقى ول  تتضرر يتيجة لتبدل الحكم في يهاية كايو  الثايي. ويدور الحديث ع  تعاو  
وثيق يجري بي  وزارتي الدفاع، الجيشي ، ومحافل االستخبارات في الواليات المتحدة وفي إسرائيل، 

 اشيط .والتي بقيت في الماضي أيضا عيدما تغيرت اإلدارة في و 
وسيجد األمر تعبيره، مثلما في الماضي، في التعاو  والتيسيق االستخباري والعملياتي، وكذا في 

 مجاالت البحث والتطوير لألجهزة المختلفة.
حفظ التفوق اليوعي على خصومها في الميطقة  –وفي المسألة التي شغلت بال إسرائيل جدا مؤخرا 

وزير الدفاع، بييي غايتس، ووزير الدفاع األميركي، مارك  سيبقى االتفاق الذي تحقق مؤخرا بي  –
 آسبر، على حاله.
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كما أ  المساعدات األميية والمالية إلسرائيل ستبقى وا   لم يتفق بعد مع األميركيي  على عياصر 
 المشتريات األميية التي سجريها الجيش اإلسرائيلي في السيوات القريبة القادمة.

ل قلق واضح م  السياسة التي ستتخذها اإلدارة الجديدة في مجالي  ومع ذلك يوجد في إسرائي
 أساسيي : إيرا  والفلسطيييي .

في السياق اإليرايي سبق لبايد  أ  صرح في الماضي بأيه سيتطلع إلى استئياف االتفاق اليووي 
 الذي ايسحبت ميه الواليات المتحدة بقيادة دويالد ترامب.

كا  سيتطلع إلى  –لو ايتخب م  جديد  –رائيل كا  أ  ترامب أيضا مع أ  التقدير السائد في إس
الوصول إلى اتفاق مع اإليراييي ، ولك  التخوف هو أ  إدارة بايد  ستوافق على شروط تشبه تلك 

 التي كايت في االتفاق األصلي، الذي تحقق في أوائل فترة رئاسة باراك أوباما.
في طريقها إلى القيبلة وقيد قدرتها على تخصيب اليوراييوم جدا  إيرا ومع أ  االتفاق السابق أخر 

وكمية المادة المخصبة التي يسمح لها باالحتفاظ بها، ولكيه سمح لها بالتقدم في البحث والتطوير، 
 ولم يقيدها على اإلطالق في مسائل الصواريخ واإلرهاب.

قة، وال سيما الحوثيي  في اليم  وقد استغلت طهرا  ذلك كي تواصل تسليح وتمويل ربائبها في الميط
 في لبيا ، وكذا ميليشيات مختلفة تشغلها في العراق وفي سورية.« حزب هللا«و

في إسرائيل يعتقدو  أ  هذه المسائل يجب أ  تكو  شرطا لكل اتفاق جديد. وحذر مصدر رفيع 
رفع العقوبات  المستوى في يهاية األسبوع م  أيها إذا لم تيدرج فيه، ووقع اتفاق يتضم  أيضا

االقتصادية ع  إيرا ، فإيه مع أ  إيرا  ستعلق تطوير السالح اليووي، إال أيه سيكو  بوسعها التقدم 
إعادة بياء اقتصادها الميهار والعودة إلى تصدير اإلرهاب بحجوم  –في مسارات أخرى وباألساس 

لى لبيا .  واسعة إلى الشرق األوسط، وال سيما إلى سورية وا 
اق الفلسطييي فا  القلق في إسرائيل هو م  استئياف الضغط الدولي على إسرائيل لتقديم وفي السي

تيازالت للفلسطيييي . وذلك رغم أيه ثبت في السيوات األخيرة أ  الفلسطيييي  يمتيعو  ع  كل 
 حوار، وعمليا يكبحو  كل تقدم سياسي.

إلقياع دول سيية معتدلة لجعل وقدرت بضعة محافل با  سياسة أميركية كهذه قد تؤخر الجهود 
 عالقاتها مع إسرائيل عليية.

 «إسرائيل اليوم»
 10/11/2020األيام، رام هللا، 
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