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 اإلهمال الطبي نتيجةاستشهاد األسير كمال أبو وعر   .1
استشهاد األسير في سجون االحتالل  أعلن نادي األسير الفلسطيني: ميرفت صادق - رام هللا

اإلسرائيلي كمال أبو وعر بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات جراء معاناته من 
عاما(  46وقال رئيس نادي األسير قدورة فارس للجزيرة نت إن األسير أبو وعر ) مرض السرطان.

من المطالبات الفلسطينية والحقوقية  استشهد في مستشفى "أساف هروفيه" اإلسرائيلي بعد شهور
، وحكم عليه 2003واعتقل االحتالل اإلسرائيلي كمال أبو وعر عام  الدولية باإلفراج عنه إلنقاذ حياته.

أصيب بسرطان الحنجرة وتفاقم  2019عاما، وفي نهاية العام الماضي  50مرات و 6بالسجن المؤبد 
 وضعه الصحي خالل الشهور الماضية.

أسيرا فلسطينيا نتيجة اإلهمال الطبي، ووصفت  70مؤسسات الحقوقية الفلسطينية استشهاد وتوثق ال
أسيرا استشهدوا في سجون االحتالل خالل العقود األربعة  226األمر بأنه "قتل بطيء"، وهم من بين 

 الماضية.
 10/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تبعث ثالث رسائل لقادة األمم المتحدة تفضح انتهاكات االحتالل السلطة الفلسطينية .2

وجه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض ”: القدس العربي“ –غزة 
لهذا الشهر منصور، ثالث رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن 

)سانت فنسنت والغرينادين، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير 
وأكد  القانونية التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.

وبال رحمة دون أي اعتبار بال هوادة “منصور في رسائله المتطابقة أن إسرائيل تقوم بهذه األعمال 
وأكد أن اإلخفاق في ضمان المساءلة  ”.للقانون الدولي أو لألثر الشديد لوباء كورونا على الجميع

لم يؤد إال إلى تعزيز شعور الحكومة اإلسرائيلية باإلفالت من “عن مثل هذه االنتهاكات الجسيمة 
تمرار في اإلفالت من جرائمها حتى مع العقاب، األمر الذي سمح لها باالعتقاد بأنه يمكنها االس

 ”.تفشي جائحة كورونا جميع أنحاء العالم
 10/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 تتحمل المسؤولية القانونية واألخالقية عن استشهاد األسير أبو وعر "إسرائيل"عشراوي:  .3

لها، الثالثاء، إن  في بيان قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: رام هللا
استشهاد األسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر في سجون االحتالل اإلسرائيلي نتيجة اإلهمال 
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الطبي المتعمد، دليل على خطورة األوضاع في سجون االحتالل، وظروف الُمعتَقل اإلسرائيلي، وما 
ة وقاسية على أيدي القائمين يعانيه األسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب، وتلقيهم معاملة وحشي

وحملت عشراوي دولة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية القانونية واألخالقية لهذه  على السجون.
إلى  1967الجريمة، ولفتت إلى أنه باستشهاد أبو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة األسيرة منذ عام 

 شهيدا. 226
 10/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وحماس ينعيان صائب عريقات "الجهاد" .4

أمين سر اللجنة اإلسالمي في فلسطين نافذ عزام، نعى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد : غزة
وقال عزام في بيان صحفي الثالثاء، "نتوجه بأصدق  صائب عريقات. التنفيذية لمنظمة التحرير

العزاء للشعب الفلسطيني، واإلخوة في حركة فتح، وعائلة عريقات الكريمة، بوفاة المناضل الكبير د. 
  صائب عريقات".

من جانبها تقدمت حركة حماس، بالتعزية والمواساة من الشعب الفلسطيني، وقيادة حركة فتح، بوفاة 
وقدمت حماس التعازي الحارة لعائلة الفقيد المناضل وأهله وذويه، "سائلًة هللا عز وجل أن  عريقات.

 ع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان".يتغمده بواس
 10/11/2020وكالة سما اإلخبارية، 

 
 قيادة فصائل المنظمة في لبنان تنعى عريقات .5

نعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" : بيروت
فلسطيني المناضل الكبير صائب وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القائد الوطني ال

 عريقات، الذي وافته المنية صباح اليوم الثالثاء بعد صراع مع المرض.
 10/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المقاومة على العهد لإلفراج عن األسرى: حماس .6

عاما  46نعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" شهيد فلسطين األسير المناضل كمال أبو وعر 
 والذي ارتقى في سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي الذي مارسته مصلحة السجون بحقه.
وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلة األسير وأهالي محافظة جنين، مبينة أنه كان أحد أبطال المقاومة 

ي انتفاضة األقصى وشهدت ميادين الضفة لعملياته البطولية ضد االحتالل ومستوطنيه. وحّملت ف
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االحتالل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة التي تضاف لسجل جرائمه ضد أسرانا في السجون 
وشددت على أن المقاومة ستواصل  .1967أسيرا فلسطينيا منذ العام  226والتي ارتقى نتيجتها 

ن حرية أسرانا جهوده ا لإلفراج عن أسرانا، فوعد الحرية هو عهد المقاومة الذي قطعته لألسرى، وا 
 تستحق منا كامل التضحية والفداء.

 10/11/2020، موقع حركة حماس
 

 النخالة في ذكرى أبو العطا: ملتزمون بالمقاومة والجهاد .7
زياد النخالة، التزام حركته بخط أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، : بيروت

 الجهاد والمقاومة، مشددًا أن مستقبل المنطقة مرتبط بسالح المقاومة واستعدادها للقتال واالستشهاد.
جاء ذلك خالل كلمة له، الثالثاء، في الذكرى السنوية األولى الستشهاد القائد في سرايا القدس، بهاء 

ته في قصف صاروخي لمنزله في حي الشجاعية بقطاع أبو العطا الذي اغتاله االحتالل مع زوج
 غزة، وذكرى استشهاد إياد صوالحة من كفر راعي، بمدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال النخالة في كلمته: " في ذكرى الشهداء نؤكد أن هذا هو مدى حركتنا، وهي تكبر وسرايانا التي 
 أرى فاصال ال لموانع والفواصل والحواجز..تمتد على امتداد الوطن ومدى جهادنا األكبر من كل ا

وأوضح النخالة أن ذكرى الشهداء يوم ال يغيب من الذاكرة،  بين غزة وعسقالن وجنين والعفولة".
 نصطف جميعا لنؤكد التزامنا ووالءنا والتزامنا بخط المقاومة في كل مكان في فلسطين.
 10/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ونروا دفع جزء من رواتب الموظفين جريمة إنسانيةحماس: قرار األ  .8

قرار وكالة األونروا دفع جزء من رواتب موظفيها في جميع مناطق  حماساستنكرت حركة : بيروت
وقال رأفت مرة، رئيس الدائرة اإلعالمية  عملها، عادة أن هذا القرار خاطئ يجب الرجوع عنه بسرعة.

في منطقة الخارج، إن وكالة األونروا وخلفها األمم المتحدة والدول المانحة في حركة حماس 
دارية وسياسية عن تغطية العجز المالي المزمن الذي تعاني منه الوكالة،  مسؤولون مسؤولية قانونية وا 

 وبالتالي تسديد كامل رواتب جميع الموظفين في الوقت المحدد.
( أن أي تأخير أو تالعب في هذه القضية 11-10ثاء )وأضاف مرة في تصريح صحفي اليوم الثال

نسانية خطرة جدًّا على الموظفين وعلى   المالية اإلدارية الحساسة سيكون له انعكاسات اجتماعية وا 
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عموم المجتمع الفلسطيني نظًرا لألوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون 
 والعالم.

 10/11/2020، إلعالمالمركز الفلسطيني ل
 

 أبو زهري يهنئ أذربيجان بانتصارها ويقول "هذه نهاية كل احتالل" .9
هنأ القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، أذربيجان، على انتصارها في إقليم "قره باغ"، : غزة

بانتصارها في وقال أبو زهري، الثالثاء، عبر تويتر: "نهنئ أذربيجان  واستعادتها ألراضيها المحتلة.
وأضاف: "نتمنى  المعارك واستعادتها ألراضيها المحتلة، وهذه هي النهاية الطبيعية لكل احتالل".

للشعب األذري مزيدا من االستقرار واالزدهار، كما نثمن الدور التركي ووقوفه إلى جانب قضايا 
 األمة والقضايا العادلة".

 10/11/2020، قدس برس

 
 نتنياهو: مزيد من االتفاقيات على الطريق ستوقع مع دول أخرى .10

يوم الثالثاء، إن هناك مزيد من اإلسرائيلي، مساء رئيس الوزراء قال بنيامين نتنياهو  :رام هللا
سالمية أخرى، على غرار التوقيع مع اإلمارات  االتفاقيات على الطريق ستوقع مع دول عربية وا 

 والبحرين والسودان.
الهيئة العامة للكنيست للمصادقة على االتفاقية الموقعة مع البحرين، حيث  جاء ذلك في كلمة له أمام

 سيتم إعادتها مجدًدا للحكومة للتصويت النهائي عليها والعمل بها.
وبدأ نتنياهو حديثه بتوجيه رسالة ألعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة بدعوتهم للتصويت 

د االتفاقية مع اإلمارات، معتبًرا هذه فرصة لهم لتعديل لصالح هذه االتفاقية بعد أن صوتوا ض
ن لم يكن اليوم فسيكون هناك قريًبا فرصة أخرى لتعديل  معارضتهم لتلك االتفاقية، قائاًل لهم: وا 

 مواقفكم.
وعلق نتنياهو على انتقادات المعارضة له بشأن العالقات مع الحزب الديمقراطي األميركي، معتبًرا 

 خيفة.إياها بأنها س
وبشأن نتائج االنتخابات األميركية، معرًبا عن أمله في االستمرار بنفس النهج من أجل التطورات 
التاريخية الحاصلة بالمنطقة، مقدًما شكره إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، ومرحًبا بما وصفه بأنه 

 عت مع الدول العربية.صديقه جو بايدن الذي رحب مع نائبته كاميال هاريس باالتفاقيات التي وق
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وقال نتنياهو "أنا فخور جًدا بأنه على الرغم من الخالفات مع الرئيس باراك أوباما، فقد توصلت إلى 
وهي األكبر في التاريخ، ما أراه أمام  -مليار دوالر  138اتفاق معه بشأن حزمة مساعدات بقيمة 

ية القادمة، هكذا عيني ليس ديمقراطيين وال جمهوريين، ولذا سأستمر في التعامل مع اإلدارة األميرك
 يجب أن يتصرف رئيس وزراء إسرائيل، بحكمة وشجاعة واستقامة، ويقاتل من أجل شعبه ووطنه".

وأشار إلى أن له عالقات دافئة وطويلة األمد مع بايدن، وتحدث كثيًرا معه، وأن بينهما عالقات 
 خارج السياسة والدبلوماسية.

هو، باتهامه بأنه وضع إسرائيل في موقف محرج بسبب ورد زعيم المعارضة يائير البيد على نتنيا
 تجاهله للحفاظ على العالقات الجيدة مع الديمقراطيين.

وقال البيد، إن نتنياهو عرض العالقة الخاصة بين إسرائيل والواليات المتحدة للخطر، وأن حكومة 
 بديلة جيدة يمكنها حل ذلك.

غانتس، إن الوقت حان للحديث عن السالم الداخلي  من ناحيته، قال وزير الجيش اإلسرائيلي بيني
وليس مع الدول في المنطقة فقط، مشيًرا إلى أنه انضم إليه في الحكومة للنضال من أجل حياة 

 وصحة ومعيشة اإلسرائيليين، وليس كشريك في الجريمة االقتصادية واالجتماعية ضدهم.
ا بأن عدم إقرارها سيعمل على نفاد الوقت ، مهددً 2021وأكد على ضرورة إقرار الميزانية لعام 

 للحكومة الحالية.
إن اتفاقية السالم مع البحرين هي عالمة من جانبه، قال وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، 

فارقة أخرى على طريق توسيع دائرة السالم والتطبيع في جميع أنحاء المنطقة، داعًيا الدول العربية 
واإلسالمية لالنضمام إلى ما وصفها بـ "دائرة السالم والتطبيع وتغيير األجواء والخطاب الذي يحدث 

 في المنطقة".
 10/11/2020القدس، القدس، 

 
 غانتس يبدأ بتنفيذ سياسة تسوية العقارات لشرعنة وحدات استيطانية .11

في خطوة وصفت بأنها "دراماتيكية"، بدأ وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس ومساعده برتبة  :رام هللا
وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية تم  1,700إجراءات لشرعنة  وزير مايكل بيتون، في

 تعريفها مسبًقا على أنها غير قانونية، ضمن توصيات بتطبيق سياسة "تسوية العقارات".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المشترين لتلك الوحدات سيحصلون على أوراق ثبوتية 

 ا بحسن نية".لتسجيل عقاراتهم تحت بند "شرائه
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وتتم هذه العملية منذ أسابيع من قبل وزارة الجيش اإلسرائيلي بشكل رسمي وبأوامر مباشرة من 
غانتس وبيتون، حيث سيتم شرعنتها لتصبح قانونية ُيمنع إخالؤها بأي قرار من المحكمة. وهي مقامة 

 ترجم عن الصحفية. "على أراض مصنفة أنها أراضي دولة"، و"ليست فلسطينية خاصة"، وفًقا لما
ووفًقا للصحيفة، فإنه تم تشكيل فريق من مكتب بيتون، يضم مستشارين قانونيين من وزارتي الجيش 

 والقضاء وكذلك من اإلدارة المدنية، ومستشار خاص عن غانتس، لتنفيذ هذا المخطط.
وهذه الخطوة ستتم ضمن بند قانون يعرف باسم "تنظيم السوق" أو "تسوية العقارات"، "وهو ما يسمح 
للمشتري باكتساب ملكية العقار في حال ثبت شرائه بحسن نية، حيث كانت إسرائيل عملت على 

 استخدام هذه السياسة في حاالت فردية بعدة مستوطنات منها كريات أربع وبركان وغيرها".
المخطط الحالي، "يتم مسح هندي للمناطق التي سيتم اعتبارها قانونية، وتشمل مستوطنات  وفي

"بيتار عيليت"، و"موديعين عيليت"، و"أرييل"، و"يتسهار"، و"عطيرت" و"حلميش" وغيرها من 
 المستوطنات.

ا أن وقال مسؤول كبير في وزارة الجيش اإلسرائيلي، "إن هذا تصحيح لسنوات من الظلم"، مدعيً 
المستوطنين بنوا منازلهم "بشكل قانوني" على "أراضي الدولة" وليس أراض خاصة بالفلسطينيين، 
و"لكنهم لم يستطيعوا تسجيل ممتلكاتهم مثل أي إسرائيلي وعاشوا في خطر اإلخالء المستمر، 

لك المنازل وتعثرت الخطوة الحالية لسنوات لكن تم حالًيا البدء بتنفيذها وهذا هو االتجاه بتنظيم ت
 قانونًيا"، وفق ما ترجم عنه.

 11/11/2020القدس، القدس، 
 

 الكنيست اإلسرائيلي يقر اتفاق إقامة عالقات مع البحرين .12
لى اتفاق إقامة عالقات رسمية مع البحرين، وافق الكنيست اإلسرائيلي، اليوم )الثالثاء( ع تل أبيب:

لمؤلف عضوًا في البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( ا 62وصّوت   .14عضوًا مقابل  62وذلك بأغلبية 
أكتوبر )تشرين األول( الماضي  25مقعدًا على االتفاق الذي أقرته الحكومة اإلسرائيلية في  120من 

 باإلجماع.
 10/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 بموته” يشمت“عريقات واليمين ” ينعى“اليسار اإلسرائيلي  .13

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب  القدس: نعى اليسار اإلسرائيلي أمين سر
 عريقات، في وقت لم يخِف فيه اليمين الشماتة بموته. 
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رجل حلم “اليساري، زهافا غلؤون، في تغريدة على تويتر: ” ميرتس“فقد كتبت الزعيمة السابقة لحزب 
 ”. بدولة )فلسطينية( مستقلة، وعمل من أجلها طيلة حياته ولم يرها قط

قد يكون صائب “أما شولي يحيموفيتش، الزعيمة السابقة لحزب العمل، فقالت في تغريدة على تويتر: 
عريقات، الذي توفي اآلن في إسرائيل، من آخر المعتدلين الفلسطينيين الذين دافعوا عن الحوار 

 ”. والمسار السياسي، لقد التقيت به، كان رجاًل معتداًل وممتًعا وذكًيا
لقد ساهم عريقات “يقول: ” تويتر“وض اإلسرائيلي السابق جلعاد شير، في تغريدة على وكتب المفا

أكثر بكثير من معظم الفلسطينيين للدفع قدما بحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، من خالل 
 ”. التفاوض لحل الدولتين

-لفلسطينيةالماضية في الساحة ا 25إنه رجل اعتبرته صديقا على مدى السنوات الـ“وأضاف: 
 ”. اإلسرائيلية

ورغم كونها غير يسارية، إال أن وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني أعربت عن حزنها لوفاة 
 عريقات. 

 ”. لقد حزنت على وفاة صائب عريقات“وكتبت ليفني في تغريدة على تويتر: 
أثناء مرضه، أرسل لي رسالة نصية: )لم أنتِه مما ولدت ألفعله( خالص تعازّي “وتابعت ليفني: 

 ”. للفلسطينيين وألسرته، سنشتاق إليه
 وفي المقابل، أبدى تيار اليمين شماتته بوفاة عريقات، وهاجم من قام بنعيه من اإلسرائيليين. 

ونشر يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، على حسابه في تويتر صورة لمشهد من فيلم 
اليسار عندما يموت “كرتون لألطفال، يظهر شخصا يبكي على موت صديقه، وكتب عليه: 

 ، مرفقا إياها بتعبير ضاحك. ”عريقات
ليت أولئك الذين يحزنون “يتر: وفي ذات السياق، كتب وزير القدس رافي بيرتس في تغريدة على تو 

 ”. اآلن على عريقات، يحزنون على من قتلوا نتيجة اتفاقيات أوسلو
أرى نعي اليسار لصائب “ومن جهتها، كتبت وزيرة العدل السابقة والنائبة اليمينية أياليت شاكيد: 

 ”. األخيرةعريقات، وأتفهم عمق االرتباك األخالقي والقيم الذي ترسخ لألسف هنا في السنوات 
لقد أشاد صائب عريقات “عوفير سوفر: ” يمينا“وبدوره، كتب عضو الكنيست من تحالف 
 ”. باإلرهابيين، وقام بحملة لمقاطعة دولة إسرائيل

من جهته، كتب وزير المواصالت السابق والنائب اليميني بتسلئيل سمورتيش في تغريدة على تويتر: 
أن ُيعّبر إسرائيليون عن حزنهم على وفاة مؤيد معاد للسامية لإلرهاب، وكان أحد قادة الحرب ضد “

 ”. وصفإسرائيل، فهذا أمر ال ي
 ”. أضاعوا طريقهم وفقدوا هويتهم، وشوهوا بطريقة محزنة أخالقهم“وأضاف: 
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تيطان تسحي هانغبي إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه يعبر عن حزنه ومع ذلك، فقد قال وزير االس
 لوفاة عريقات. 

 ولم يعلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على رحيل عريقات. 
 10/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 أشكنازي: وزير خارجية البحرين سيزور إسرائيل قريبا .14

 القدس: يصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى إسرائيل األسبوع القادم.
اإلخباري اإلسرائيلي عن وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، قوله إن وزير ” الالو “ونقل موقع 

 وأشار الموقع إلى أن الزيارة ستتم األسبوع القادم. الخارجية البحريني سيصل إلى إسرائيل قريبا.
 10/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 تتعلق بإيران نتنياهو طلب التحقيق مع رئيس الموساد األسبق لالشتباه بتسريب معلومات .15

كشف تقرير صحافي أن رئيس جهاز األمن اإلسرائيلي العام )الشاباك( األسبق، : محمود مجادلة
يوفال ديسكين، قال خالل شهادة قدمها للشرطة في إطار التحقيق في ملفات فساد رئيس الحكومة 

 اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن األخير طلب منه التحقيق مع رئيس الموساد األسبق، مئير داغان.
"(، اإلثنين، أن أقوال ديسكين جاءت خالل الشهادة التي 11وذكرت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

الذي يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع  1000قدمها ألجهزة التحقيق في إطار الملف 
 جال أعمال.شخصية من أثرياء ور 

وبحسب القناة، فإن نتنياهو طلب من ديسكين التحقيق مع رئيس الموساد األسبق، داغان، لالشتباه 
 .يب تفاصيل تتعلق بالشأن اإليرانبتورطه في تسري

 10/11/2020، 48عرب 
 

 أسيرا 129"كورونا" إلى "مركز حقوقي": ارتفاع أعداد األسرى المصابين به .16
أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى ارتفاع أعداد األسرى المصابين بفيروس "كورونا" في : غزة

إصابات جديدة في سجن  8أسيرًا منذ مارس الماضي، بعد اكتشاف  129سجون االحتالل إلى 
من األسرى كانت  8وأوضح مركز فلسطين في بيان، اليوم الثالثاء، أن نتائج فحص  "جلبوع".

بسجن "جلبوع" األسبوع الماضي ظهرت ايجابية، ليصل عدد  1سحبت منهم مسحات في قسم 
 .3أسيرًا في قسم  90أسيرًا منهم  98 جلبوع لوحدة إلىاألسرى المصابين في 

 10/11/2020، قدس برس
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 تحّول مسجد الخالصة التاريخي إلى متحف "إسرائيل" .17
لت إسرائيل الجغرافيا الفلسطينية على دفعتين لكنها ما زالت تواصل احت وديع عواودة: - الناصرة

اإلسالمية للبالد وحتى اليوم تقوم بذلك بشكل  -احتالل التاريخ والوعي بغية طمس المالمح العربية
سطبالت ومطاعم وحانات  سافر ومفضوح يصل لحد تحويل عشرات المساجد والمآذن إلى مخازن وا 

لى كنس.  وا 
والضحية األخيرة لهذه االنتهاكات المخالفة لقوانين األرض والسماء مسجد الخالصة داخل مدينة 

في الجليل األعلى القائمة على أنقاض بلدة الخالصة الفلسطينية المدمرة منذ نكبة ” كريات شمونة“
ابع لالطالع على مشروع تحويل المسجد التاريخي لمتحف ت” القدس العربي“التي زارتها  1948
يتنبه الزائر للموقع أنه ال ذكر ولو بكلمة واحدة للهوية الحقيقية للمكان سوى ترجمة حرفية  للبلدية.

وتفيد الفتة باللغة العبرية في مدخل المكان أنه يخضع لعمليات تطوير وترميم وبناء  ”.عين الذهب”لـ
سرائيليتين، ويبدو أن أعمال برعاية وزارتي الثقافة وتطوير النقب والجليل اإل” متحف كريات شمونة“

الترميم في أوجها وستنتهي كما جاء في الالفتة مع نهاية العام الجاري. وعبر نافذة زجاجية يمكن 
رؤية خزائن ومعلقات وموجودات مختلفة قد أودعت داخل المسجد المغلق المحاط ببعض األثريات 

 منها أجران حجرية كبيرة.
 10/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 قوات االحتالل تتوغل وسط قطاع غزة وتستهدف الصيادين في عرض البحر .18

 بإطالقتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء، وسط مدينة غزة، كما قامت : غزة
وقال مراسل "قدس برس"  النار تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر دون أن يسجل أي إصابات.

جرافات إسرائيلية وآلية كباش وباقر توغلوا صباح اليوم شرقي مدينة دير البلح  إن ثالثفي غزة 
 وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قالت لجان الصيادين الفلسطينيين، إن زوارق االحتالل الحربية أطلق قذائف 
صوتية تجاه قوارب الصيادين في عرض بحر بيت الهيا شمالي قطاع غزة، دون االبالغ عن وقوع 

 إصابات.
 10/11/2020، قدس برس
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 موظفو "أونروا" يهددون به"التصعيد" إذا لم تتراجع عن قرار تخفيض الرواتب .19
بـاتخاذ  هدد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابع لوكالة "أونروا" محمود حمدان، الثالثاء،
 قرارات تصعيدية إذا لم تتراجع إدارة الوكالة عن قرار تخفيض رواتب موظفي وكالة "أونروا". 

وأكد حمدان خالل حديثه إلذاعة صوت "القدس" المحلية، قرار تخفيض رواتب موظفي "أونروا" إلى 
جئون في كافة تابعنا هذا القرار بكل أسف وألم في ظل أوضاع مأساوية يعيشها الالوقال: "النصف، 

المناطق"، مستدركًا:" ال يمكن القبول بهذا القرار، ويجب على إدارة "أونروا" القيام بدورها في توفير 
 أبسط حقوق الموظفين وهي الراتب". 

 10/11/2020، فلسطين أون الين
 

 الجيش اإلسرائيلي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لحزب هللا .20
أعلن الجيش اإلسرائيلي، الثالثاء، عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة  :ترجمة خاصة -رام هللا 

وقال الناطق  لحزب هللا اللبناني، بعد أن تسللت من لبنان إلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
باسم الجيش، إن الطائرات كانت تحت المراقبة طيلة تحليقها وحتى تسللها إلى المناطق الحدودية، 

أنه تم إسقاطها بدون أي خطر على القوات العسكرية أو المناطق اإلسرائيلية المجاورة مشيًرا إلى 
 للحدود.

 10/11/2020، القدس، القدس
 

 رؤساء دول عربية وشخصيات تنعي عريقات .21
هاتف العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، عباس، معزيًا في وفاة أميَن سر : كفاح زبون - رام هللا
، صائب عريقات، الذي «حركة فتح»لـ« اللجنة المركزية»عضو « منظمة التحرير»التنفيذية لـ اللجنة

وأشاد العاهل األردني خالل االتصال بمناقب الفقيد ومواقفه  .توفي أمس بعد حياة سياسية حافلة
رئيس  الوطنية خدمة لقضيته الفلسطينية العادلة.. وتلقى الرئيس الفلسطيني أيضًا مكالمات من نائب

مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المكتب 
خالد « حماس»إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة « حماس»السياسي لحركة 

 مشعل.
ربي بأسره ونعت وزارة الخارجية المصرية عريقات، وقالت في بيان إن القضية الفلسطينية والعالم الع

، فيما تقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي والمواساة «خسر مناضاًل ثابتًا ال يتزعزع»
 ألسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية.
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ونعى عريقات كذلك رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وعّد غيابه خسارة جسيمة للحضور 
 العربية والدولية.الفلسطيني في المنتديات 

 11/11/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 أبو الغيط ينعى عريقات: فقدت صديقًا عزيزاً  .22
نعى أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، بمزيٍد من الُحزن واألسى، وفاة  القاهرة:

 التحرير الفلسطينية. السياسي الفلسطيني الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة
وعّبر . فلسطينية محمود عباس )أبو مازن(وأجرى أبو الغيط اتصااًل هاتفيًا برئيس السلطة الوطنية ال

صديق عزيز عرفه منذ أكثر من ثالثين عامًا، في إطار »أبو الغيط عن حزنه الشخصي لوفاة 
ُعريقات دورًا محوريًا ككبير االنخراط في مسيرة التفاوض الطويلة مع إسرائيل، والتي لعب فيها 

  «.للمفاوضين الفلسطينيين
 11/11/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 وفد من المستوطنات اإلسرائيلية يزور دبي ويبحث التعاون االقتصادي مع اإلمارات .23

قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن وفدا من رجال أعمال من المستوطنات اإلسرائيلية زار دبي لعقد 
سرائيل. شراكات  اقتصادية، ويأتي ذلك في إطار التطبيع المتسارع للعالقات بين اإلمارات وا 

( اإلسرائيليتان إن الوفد سافر إلى Yedioth Ahronothوصحيفة يديعوت أحرونوت ) 20وقالت القناة 
 دبي قبل أيام، وعقد سلسلة لقاءات اقتصادية مع رجل أعمال إماراتيين.

التقى وفد المستوطنات المؤلف من مديري مصانع وشركات ورجال أعمال  ووفق القناة اإلسرائيلية،
رجل إعمال إماراتيا، وأصحاب شركات  20من المناطق الصناعية بالمجلس االستيطاني، نحو 

وناقش  متخصصة في مجاالت الزراعة والمبيدات والبالستيك، ومديري شركات استثمار كبيرة.
 مجاالت المحاصيل الزراعية وتحلية المياه. الطرفان التعاون الثنائي، خاصة في

 30وفي تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، قال رئيس وفد مجلس شومرون، الذي يضم 
مستوطنة بشمال الضفة الغربية، إن هناك فرصة لكال الجانبين لالستفادة من التعاون الذي يمكن أن 

ال اإلماراتي يوسف البيضون قوله متحدثا عن كما نقلت الصحيفة عن رجل األعم ينتج عن التطبيع.
زيارة الوفد اإلسرائيلي إنها "هذه لحظة مثيرة لنا جميعا، لم أكن ألصدق أني سأشهد هذا الشيء في 

 حياتي".
 11/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 "ذو طابع فني غير رسميللخرطوم "الوفد اإلسرائيلي المنتظر وصوله : سوداني مصدر .24
أوضح مصدر سوداني طبيعة الوفد إسرائيلي الذي أعلن عن زيارته للبالد : أحمد يونس - الخرطوم

، ووصف المعلومات المتداولة في وسائل اإلعالم «وفد فني غير رسمي»يوم األحد المقبل، بأنه 
، وأشار إلى أن الوفد يتكون من فنيين من جنسيات مختلفة، بينهم «تسرع غير مبرر»العبرية بأنها 

  ئيليون.إسرا
برلماني السابق ورجل األعمال أبو القاسم برطم، وعضو الهيئة الشعبية للصداقة مع بيد أن ال

إسرائيل، وهو من كبار دعاة تطبيع العالقات مع إسرائيل، نفى علمه بتوجيه دعوة إلى رجال أعمال 
 ذا طابع أمني، وليس استثماريًا.« الوفد الفني»إسرائيليين، مرجحًا أن يكون 

 11/11/2020 ،الشرق األوسط، لندن
 

 قرقاش ينعى عريقات .25
نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور بن محمد قرقاش، أمين سر اللجنة : رام هللا

وقال الوزير قرقاش، في تغريدة على حسابه  التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
الدكتور صائب عريقات بعد أزمة صحية ألمت به. الرسمي في "تويتر": "فقدنا اليوم الزميل العزيز 

رحم هللا الدكتور صائب الذي مّثل وطنه وشعبه بكل إخالص وتفان. تعازينا ألسرة الراحل وللشعب 
نا إليه راجعون". نا هلل وا   الفلسطيني، وا 

 10/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لم تتعاف من قطع التمويل األميركي وتفاؤل بفوز بايدن ونروااأل  .26
قالت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، إن بيب: تل أ -لندن 

، علمًا «2018الوكالة لم تتعاف أبدًا من قطع التمويل الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب في عام »
مليون دوالر، ويمثل نحو ثلث  365السنوي الذي كانت تقدمه الواليات المتحدة للوكالة يبلغ  بأن الدعم

مليار دوالر. غير أن الوكالة متفائلة للغاية بأن الواليات المتحدة  1.24ميزانيتها السنوية البالغة 
 التمويل.ستستأنف دعمها بعد فوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية األميركية لجهة معاودة 

، تمارا الرفاعي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم سد النقص في «أونروا»وأوضحت المتحدثة باسم 
بدعم إضافي من عدة دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية  2019

ساعدت أيضًا في سد االتحاد األوروبي والدول األوروبية »المتحدة والكويت وقطر، الفتًة إلى أن 
، وأن انتشار فيروس «الدعم المالي هذا العام تضاءل»لكنها تداركت أن «. الفجوة، ال سيما ألمانيا
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، إذ واجه المانحون الرئيسيون ضغوطًا مالية متزايدة. ويؤثر ذلك النقص «لم يساعد»كورونا المستجد 
عولون على خدمات الوكالة في الضفة في التمويل، في حياة ماليين الالجئين الفلسطينيين الذين ي

 الغربية المحتلة وقطاع غزة واألردن وسوريا ولبنان.
وعن التأثير المحتمل لفوز الديمقراطي جو بايدن في االنتخابات الرئاسية األميركية لجهة معاودة 

 «.متفائلة للغاية بأن الواليات المتحدة ستستأنف دعمها»إن األونروا التمويل، قالت الرفاعي 
لقد »وردًا على سؤال عما إذا كانت الوكالة قد تلقت التزامات محددة من اإلدارة الجديدة، قالت: 

تعاملنا عن كثب مع فريق حملة بايدن، وهم يدركون دور )األونروا( من أجل تحقيق االستقرار في 
لكنه لم « مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني»، أنه سيقدم 2020موقع حملة بايدن  وذكر«. المنطقة
 بشكل مباشر.« األونروا»يذكر 

 11/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 االتحاد األوروبي: وفاة عريقات خسارة كبيرة للسالم بالشرق األوسط .27
 اعتبر االتحاد األوروبي الثالثاء وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب
عريقات، خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني والسالم في الشرق األوسط. جاء ذلك في رسالة نشرها 
الممثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، تعليقا على 

 عاما(.  65نبأ وفاة عريقات )
 11/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 عريقات قادة وزعماء وسياسيون حول العالم يعزون الرئيس برحيل .28

محمود عباس، بوفاة امين سر  السلطةعزى قادة وزعماء وسياسيون حول العالم، رئيس  :رام هللا
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المناضل الكبير 

 صائب عريقات.
أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن تعازيها الحارة للشعب الفلسطيني بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية 

 ات.لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريق
وقالت: "فقدنا صوًتا ملتزًما بالسالم يؤمن بإمكانية تحقيق حل الدولتين من خالل الحوار 

 والمفاوضات".
 عّزى وزير الخارجية األلمانية هايكو ماس، بوفاة المناضل صائب عريقات.
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وفاة الدكتور صائب عريقات يملؤنا بالحزن الشديد. تعازينا لعائلته  وقال في بيان صادر عنه: "إن نبأ
والمقربين منه. لقد قّدم الدكتور صائب عريقات مساهمات جمة لعملية السالم في الشرق األوسط 

 بصفته المفاوض الرئيسي للفلسطينيين على مدى عقود".
 عّزى وزير الخارجية األيرلندي، سيمون كوفيني، بوفاة المناضل صائب عريقات.

 ".قات كبير المفاوضين الفلسطينيينوقال كوفيني: "حزين لسماعي خبر وفاة السيد صائب عري
 صائب عريقات. عّزى وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، الرئيس محمود عباس، بوفاة

وأعرب الفروف في برقية بهذا الخصوص، أن الشعب الفلسطيني عانى خسارة كبيرة حيث توفيت 
 .شخصية بارزة في الحركة الفلسطينية

وقال عبر موقع  صائب عريقات.أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، عن تعازيه بوفاة 
وزارة الخارجية على الفيس بوك: "كان د. صائب عريقات نصير الحوار وحقوق الفلسطينيين. 

 لته وللشعب الفلسطيني".يحزنني سماع نبأ وفاته، وأقدم التعازي لعائ
محمود عباس، اتصاال هاتفيا من وزير خارجية دولة الفاتيكان، كبير األساقفة بول ريتشارد تلقى 

 كاليغر، عزاه فيه بوفاة المناضل الوطني صائب عريقات.
 ورغ جان اسيلبورن، بوفاة المناضل صائب عريقات.عزى وزير خارجية لوكسمب

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصاال هاتفيا من مبعوث الرئيس الروسي للشرق األوسط 
وشمال افريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، معزيا بوفاة المناضل صائب 

 عريقات.
هاتفيا من مبعوث األمم المتحدة الخاص األسبق تيري رود الرسن، محمود عباس، اتصاال تلقى 

وأشاد الرسن، خالل االتصال، بمناقب الدكتور عريقات،  معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات.
 المدافع عن حقوق شعبه مستندا بالشرعية الدولية.

 10/11/2020القدس، القدس، 
 

 لإلمارات 35-ًا على بيع مقاتالت إفواشنطن توافق رسمي .29
أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، اليوم الثالثاء، أن الواليات المتحدة وافقت  :واشنطن

رسميًا على بيع اإلمارات العربية المتحدة أسلحة من الجيل االحدث وخصوصًا خمسين مقاتلة شبحا 
كي في بيان، إن الصفقة التي "تنسجم" وفق وقال الوزير االمير  تثير قلق اسرائيل. 35-من طراز إف

طائرة  18" في المنطقة، تشمل ايضًا إلسرائيلقوله مع التزام واشنطن "الحفاظ على التفوق العسكري 
 "ريبر". 9-مسيرة من طراز ام كيو

 10/11/2020القدس، القدس، 
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 رحيل عريقات رجل "الحياة مفاوضات"تقرير:  .30
نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( أمين سر اللجنة التنفيذية : رام هللا –ميرفت صادق 

وتوفي  لمنظمة التحرير صائب عريقات الذي توفي اليوم الثالثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا.
ونعى رئيس السلطة الوطنية محمود عباس  ا اإلسرائيلي.عاما( في مستشفى هداس 65عريقات )

 أيام. 3باسمه وباسم القيادة والحكومة، عريقات، وأعلن الحداد بتنكيس األعالم الفلسطينية لمدة 
وكان الراحل يعد كبير المفاوضين الفلسطينيين واألرشيف الحي لملف التفاوض، بعد توليه ملف 

 نيات القرن الماضي.المفاوضات مع إسرائيل أواسط تسعي
، وُعرف كأبرز 1955من أبريل/نيسان  28ولد عريقات في بلدة أبو ديس شمال القدس المحتلة، في 

السياسيين والدبلوماسيين في القيادة الفلسطينية بعد أن بدأ نائبا لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر 
، وُعيِّن 1993و 1992ل عامي ، وما تاله من مباحثات في واشنطن خال1991مدريد للسالم عام 

 .1993رئيسا للوفد المفاوض بعد توقيع اتفاق أوسلو نهاية عام 
وينحدر عريقات من إحدى عائالت بلدة أبو ديس )شرقي القدس المحتلة( لكنه سكن في منزل ورثه 

إلى سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة، ثم حصل على  17سافر وهو في سن  عن والده في أريحا.
شهادة من جامعة والية سان فرانسيسكو األميركية وجامعة برادفورد البريطانية التي حصل منها على 

 درجة الدكتوراه في دراسات السالم.
 وحسب سيرته الذاتية، نال عريقات درجة الدكتوراه وحصل على الجنسية األميركية، وعمل صحفيا

عاما، ثم محاضرا للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية  12في جريدة القدس الفلسطينية لمدة 
 بمدينة نابلس حتى انتقاله لقيادة الفريق الفلسطيني المفاوض مطلع التسعينيات.

 الحياة مفاوضات
أن انتزاع الحقوق وقد رسخ فلسفته التفاوضية وفقا لنهج السلطة الوطنية ومنظمة التحرير القائم على 

الفلسطينية في هذه المرحلة من النضال لن يتم إال بالتفاوض وتبيان الحجج والبراهين، وهنا خالفه 
بعض الفلسطينيين الذين رأوا أن المفاوضات في ظل اختالل موازين القوى إنما تعني تقديم التنازالت 

 لدولة واالستقالل.الواحد تلو اآلخر دون الحصول على شيء عملي نحو تحقيق حلم ا
اشتهرت عبارة "الحياة مفاوضات" في األوساط الفلسطينية بعد أن أصدر عريقات مؤلفا يحمل االسم 
ذاته، وهو كتاب أكاديمي صادر عن جامعة النجاح الوطنية، وخصصه لطلبة الجامعات والمهتمين 

 بمجال المفاوضات.
وقال عريقات في تصريح صحفي عند إصداره إنه يتمنى أن يسد بعض الثغرات في مجال 
ن الكتاب مقدمة لعلم المفاوضات ويخصص  المفاوضات، ووضع أدوات لتحليل الصراع، وا 
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وقبل وفاته، طرح عريقات رؤيته لُسبل  سنوات لكتابته. 3للمفاوضات كعلم بذاته، وقد استغرق مدة 
ومواجهة المشروع اإلسرائيلي لضم األراضي، معتمدة على خطة عمل فلسطينية  إفشال "صفقة القرن"

 بحتة دون االعتماد على أي طرف عربي أو دولي بهذه المواجهة.
 10/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في الكفِّّ عن تشريد الفلسطينيين مكمُن السالم .31

 جيريمي وايلدمان وعالء الترتير
قال ثيودور هرتزل، أبو األيديولوجيا الصهيونية التي قامت عليها إسرائيل، مرة: "إذا أردُت استبداَل 

هذا،  بناٍء قديم ببناٍء جديد، فعلّي أن أهدم قبَل أن أبني". .. تندرج ضمن نموذج االستعمار الثيودوري
المتمثل في التشريد واالستبدال، حملُة هدم المنازل في وادي الحمص، جنوب شرقي القدس، 

مدرسة في الضفة الغربية، مثل مدرسة راس التين األساسية، شرق رام هللا.  52والتهديدات بهدم 
أكثر  أخيرا، دمّرت جرافات جيش االحتالل اإلسرائيلي مرافق سكنية في خربة حمصة الفوقا يقطنها

طفاًل. تمثِّل هذه اإلجراءات خرًقا لبنود اتفاقات أوسلو الموقعة بين  41شخصا، بمن فيهم  74من 
، وتنتهك نظام القانون الدولي الذي تشكَّل في 1995و 1993إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 

ضارية التي عاش فيها حقبة تفكيك االستعمار المختلفة كثيًرا عن حقبة اإلمبريالية األوروبية ال
 هرتزل.

وهذا هو أيضًا المنطق اإلقصائي البحت الذي دأبت إسرائيل على تطبيقه منذ نشأتها؛ منطٌق متشّبع 
بمفاهيم "النقاء العرقي" يستديم تشريد الفلسطينيين المستمر إلفساح المكان للمستوطنين المستعمرين 

يرة، زيادًة مقلقًة في وتيرة هدم المنازل في القدس اإلسرائيليين. ولذلك ِبتنا نشهد، في اآلونة األخ
الشرقية وسائر الضفة الغربية المحتلة، بخالف أي اعتقاٍد بأن اتفاقات أبراهام قد توقف الضم 

 اإلسرائيلي المرتقب ألجزاء شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
الحمص مثاًل على دفع فاتورة هدم ليس ذلك وحسب، بل تخطط إسرائيل إلجبار المشرَّدين في وادي 

منازلهم، وبالتالي تظفُر باألرض والمال كليهما. ُتضيف عمليات الهدم عبًئا آخر على موارد 
الفلسطينيين المالية العامة الشحيحة، إذ وعدت قيادة السلطة الفلسطينية بتعويض األسر التي تفقد 

فلسطينيين ثالث مرات، في ظل اقتصادهم منازلها. وهذه اإلجراءات ُمجتمعًة ُتضاعف خسارَة ال
 ، وتراجع مساهمات المانحين وأموالهم.19 –المنكمش بسبب جائحة كوفيد 

ومع أن المجتمع الدولي يتبّنى خطاًبا شديد اللهجة لالستنكار، إال أنه لم يتخذ أي إجراءات فعلية 
الدولي. وعلى الرغم من إعالن  وملموسة لَحمل إسرائيل على التوقف عن انتهاكاتها المستمرة للقانون
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القيادة الفلسطينية وقَف تنفيذ االتفاقات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها التنسيق األمني، واللجوَء إلى 
الهيئات القضائية الدولية الستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة في وادي الحمص على سبيل المثال، 

 سة، وال يزال التدمير االسرائيلي جارًيا على قدم وساق.إال أن تلك التهديدات تبدو فارغًة وبائ
تُبرُز حالُة وادي الحمص، وأخيرا حالة خربة حمصة الفوقا، الحاجَة الملحة إلى استحداث أدواٍت 
إضافية تساعد الفلسطينيين في تسجيل الضرر الواقع عليهم، ومن ثمَّ التصدي له على نحو أفضل 

ات الدولية. وتُبرز الحاجَة أيًضا إلى توثيق كلفة االستعمار، وأكثر فعالية، خصوصا في الساح
وكشفها على المستوى الدولي، وفي أروقة المؤسسات المعنية لتحّمل مسؤولياتها. وينبغي أال يقتصر 
ذلك على حساب تكاليف المعامالت االقتصادية المباشرة وغير المباشرة )بمقياس الناتج المحلي 

ي اإلجمالي( المترتبة على االحتالل اإلسرائيلي، كما يفعل البنك الدولي اآلن، اإلجمالي والدخل القوم
 بينما يتجاهل السياق االستعماري، وحتى البشري.

ثّمة مبادرات مهمة أطلقها أخيًرا مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، واللجنة االقتصادية 
الذهاب إلى ما هو أبعد من قياس التكاليف االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(، تحاول 

البحتة فحسب. ولكن ينبغي توسيع العمل في هذه المبادرات، وتبّنيها بشكل أوضح وأقوى واالستثمار 
بها، حيث ينبغي التواصل مع المحللين الفلسطينيين الُكثر المؤهلين لقياس تلك التكاليف، وتسجيل 

ستعمار ونشرها، من أجل تعزيز سبل المحاسبة والمساءلة وقنواتهما، التجارب الشخصية لضحايا اال
فأي مقياٍس ُيغفل الِجراح النفسية والعاطفية، لصعوبة قياسها باألرقام أو التحّرج من الحديث عنها، 

 سيظل قاصًرا وعديم الفاعلية.
يط عملية للتعافي كذلك، يمكن استخدام هذه المعلومات والبيانات بهدف تثبيط أثر االستعمار وتخط

المستقبلي. ومن األهمية بمكان أن يقترن ذلك بتحّرٍك يقوده المجتمع الدولي إليقاف عملية التشريد 
واالستبدال، وهو السبيل الوحيد الممكن لتهيئة الظروف المواتية لبناء المؤسسات الفلسطينية، وبناء 

، ألنه ال ينبغي لعاَلٍم يحكمه القانون اقتصاد مستقر، وتحسين الرفاه االجتماعي. وهي خطوٌة حتميةٌ 
الدولي أن ُيطبَِّع االستعمار، أو يرعاه أو يستديمه. وهي مهمة جًدا كذلك إلحالل السالم واالستقرار 

 في المنطقة، فالسالم يكمُن في الكفِّ عن تشريد الفلسطينيين واستبدالهم. 
ل الجهات الفاعلة األكثر نفوًذا وتأثيًرا  في المجتمع الدولي أْن تستمرَّ في تبرير أفعالها، ولكن، تُفضِّ

ثبات صحة منطقها على أْن تعترَف بمسؤوليتها التاريخية تجاه الظلم الذي يتعّرض له الفلسطينيون  وا 
يوميًا، وهي بذلك تُنكر الحقيقية الجلية إن االستعمار من أبلغ أشكال القمع واالضطهاد في العالم، 

هذا المنطق، تغدو سياسات إسرائيل طبيعيًة ومقبولة بل وُمحقَّة. وحين  وأسهلها تشخيًصا. وبموجب
يتعلق األمر بفلسطين/ إسرائيل، فإن المجتمع الدولي ليس مستعًدا سوى النتقاد جوانَب معينٍة 
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نما يسنُّ  لالستعمار اإلسرائيلي، فضاًل عن أنه ال يعترف مطلًقا بالطابع االستعماري لالحتالل، وا 
نويًة من القواعد لكي تعمل إسرائيل بموجبها. وهكذا تستمُر إسرائيل في االستيالء على ما مجموعًة ثا

تبقى من األرض الفلسطينية، منتهكًة مبدًأ أساسيًا في القانون الدولي يمنع الدول من انتزاع األرض 
 بالقوة.

تشجيع مزيد من الضم مخططات التطبيع اإلقليمية، مثل ما تسمى اتفاقات أبراهام، ال تساهم إال في 
االستعماري، وتكرار ما حصل في وادي الحمص وخربة حمصة الفوقا. وهذه المخططات التطبيعة 

 اإلقليمية لن تُفضي إلى سالٍم حقيقي في المنطقة، وقطًعا ليس لماليين الفلسطينيين.
 11/11/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 رئاسة بايدن بين اآلمال والواقع .32

 أشرف العجرمي
أظهرت نتائج االنتخابات األميركية فوزًا كبيرًا لمرشح الرئاسة جو بايدن من الحزب الديمقراطي على 
منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب. وحسب األصوات التي أفرزت في غالبية الواليات األميركية 

ز جميع صوتًا في المجمع االنتخابي وربما يحصل على أصوات أكثر بعد فر  290حظي بايدن بـ
األصوات في الواليات التي لم تعلن فيها نتائج االقتراع بعد. ومن الواضح أن الرئيس ترامب ال يريد 
أن يتنازل بسهولة وسالسة عن السلطة ويريد خوض معركة قانونية وفي مجلس الشيوخ الحقًا إذا 

أن طريق ترامب  فشل في المحكمة العليا من أجل منع بايدن من تسلم منصبه. وعلى كل حال، يبدو
 صعبة للغاية مع قدرته على التشويش وربما تأخير تسليم السلطة.

 وال شك أن نتائج االنتخابات األميركية أثلجت صدر العديد من زعماء العالم الذين رأوا في ترامب
«. أميركا أوالً »تهديدًا لالستقرار العالمي وتدميرًا للنظام الدولي المتوازن نسبيًا في إطار شعاره الشهير 

ونحن أخذنا نصيبنا ربما أكثر من أي جهة دولية من هذه السياسة الجائرة والظالمة، وذلك من خالل 
عتراف بالقدس عاصمة سلسلة خطوات اتخذها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بدأت باال

إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إلى القدس وطرح خطته للتسوية السياسية التي يخجل حتى اليمين 
اإلسرائيلي العنصري والمتطرف من مدى انحيازها وظلمها للفلسطينيين، وعقاب السلطة على عدم 

فاقات التطبيع بين عدد من قبول القيادة الفلسطينية لخطته بفرض حصار مالي عليها. وانتهت بات
سرائيل خروجًا على المبادرة العربية للسالم وقلبًا لهرم العملية السياسية التي كان  الدول العربية وا 

وممارسة الشعب  1967يجب أن تبدأ باالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي المحتلة منذ العام 
 الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة على أرض وطنه.
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ز بايدن في االنتخابات األميركية رغم اإلعالن الرسمي عن انتصاره خلق ردود فعل متباينة لكن فو 
في الشارع الفلسطيني الذي ال شك شعر بالغبطة برحيل ترامب وهزيمته الفادحة. فمن الناس من 
اعتبر أن مجيء بايدن للبيت األبيض سيحل لنا كل المشاكل، وهناك من رأى أنه ال فرق بين بايدن 
وترامب على اعتبار أن السياسة األميركية منحازة إلسرائيل وال تغيير فيها، فالديمقراطيون كانوا 
بالسلطة قبل ذلك ولم ينجحوا في إنهاء االحتالل وتحقيق طموحات شعبنا وحقوقه في الحرية 

بالقضية  واالستقالل. وفي الواقع ال يمكن القول، إنه ال يوجد فرق بين بادين وترامب، فاألخير أضر
الفلسطينية أكثر من أي رئيس آخر، بل إن الضرر كان سيصبح أكثر خطورة لو استمر بوالية أخرى 

 في الحكم وسمح إلسرائيل بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.  
يجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو سيبدأ بمعالجة مسائل  بايدن قد ال ينجح في إنهاء الصراع وا 

ل أولوية بالنسبة له على األقل في السنة األولى وربما في الثانية كذلك قبل أن يولي أهمية تشك
الكورونا، ومشكلة إعادة الواليات المتحدة « 19-كوفيد»للصراع عندنا. فلديه مشكلة انتشار فيروس 

ات المتحدة، إلى مكانتها الدولية ومعالجة مشاكل االنقسام الداخلي والمشاكل االقتصادية في الوالي
ومشاكل أخرى عديدة. ولكنه دون شك سيتخذ بعض الخطوات يلغي من خاللها بعض القرارات التي 

« األونروا»اتخذها ترامب ضدنا وقد يعيد الدعم المالي األميركي للسلطة وتوفير الدعم لوكالة الغوث 
ثيل منظمة التحرير في وربما يحث الدول العربية على إعادة تمويل السلطة، ويعيد افتتاح مكتب تم

واشنطن. واألشياء التي سوف لن يمسها هي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ومسألة نقل السفارة 
 إلى القدس. ولكن سيعمد الفتتاح القنصلية األميركية في القدس الشرقية في خطوة لخلق توازن معين.

يتحدث عن مفاوضات أو عملية سياسية قبل مرور وقت يحقق فيه  من الصعب التفكير برؤية بايدن
بعض ما وعد ناخبيه به. وحتى يمر هذا الوقت علينا أن نخرج من فكرة أن التغيير في الرئاسة 
األميركية سيغير الواقع الفلسطيني على األرض بشكل جذري، والتحول من بعض اآلمال المبالغ فيها 

فهمه ونعمل على تغييره بذكاء وحكمة. وهذا الواقع في الحقيقة يقول، إنه إلى الواقع الذي ينبغي أن ن
يجب عدم توقع أمور كبيرة من بايدن على مدى العام أو العامين األولين في الحكم. وعليه ينبغي أن 
نصوغ خطة فلسطينية مفصلة بمطالب محددة وممكنة من بادين في هذه الفترة، مثل وقف 

إسرائيلية لفرض حقائق جديدة على األرض، وتوسيع صالحيات السلطة  االستيطان وأي إجراءات
وسيطرتها على قسم من مناطق )ج( والسماح بإقامة مشاريع اقتصادية والبناء في هذه المناطق، 
ووقف سياسة الهدم في القدس ومناطق )ج(، وتوفير مظلة دعم دولي لالقتصاد وبناء المؤسسات 

لكيانية الفلسطينية المؤسسة لدولة فلسطينية، ومنع إسرائيل من قرصنة الفلسطينية بحيث تتم تقوية ا
أموالنا واتخاذ سياسة تسمح القتصادنا بالتطور من خالل فتح المجال أمامنا لالستيراد والتصدير 
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بحرية وخاصة مع الدول العربية والعالم بصورة عامة، وتطوير اتفاق باريس، وأشياء مشابهة، 
طالق سراح المعتق  لين أو قسم كبير منهم.وا 

ربما تستوعب إدارة بايدن مثل هذه المطالب التي ال تتطلب جهدًا خاصًا وتوظيف موارد وطاقات 
دارته  كبيرة إلنجازها واستثمار ارتباك إسرائيل وحاجتها لتحسين عالقاتها مع الحزب الديمقراطي وا 

كن هناك أشياء ال تقل أهمية بل الجديدة بعد أن رمت بيضها كله في سلة ترامب والجمهوريين. ول
يجب أن تسبقها داخليًا وهي استعادة الوحدة الوطنية وتوفير المناخ للضغوط الدولية على إسرائيل. 
وال شك أن إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية يحتل أولوية قصوى إلقناع الجهات الدولية ويقف 

ا. وهناك حاجة إلطالق حوار هادئ ومعمق مع في مقدمتها الواليات المتحدة للوقوف إلى جانبن
الدول العربية المركزية إلعادة لملمة الصف العربي وتجاوز عمليات التطبيع ومحاولة استثمار ما 

 حصل وتجييره لصالح شعبنا.
 11/11/2020األيام، رام هللا، 

 
 حدود القلق اإلسرائيلي من بايدن .33

 يوسي إحيمئير
لى منصب نائب الرئيس، تولى جو بايدن في مجلس الشيوخ سنة، قبل أن يصل ا 36على مدى 

األميركي منصب مندوب الوالية الصغيرة ديالوير. وعليه، فال غرو أنني حتى أنا أتذكره، فقد حظيت 
بأن أكون في الثمانينيات والتسعينيات الى جانب رئيس الوزراء اسحق شمير، في لقاءاته مع أعضاء 

من جيبوتي بعد  1948واحدًا ممن أنقذتهم حاملة طائرات فرنسية في  الكونغرس األميركي. كان شمير
هروبه من معسكر المنفيين في كينيا وحملته الى فرنسا، وعندما عمل في باريس كرئيس بعثة 
الموساد. ولكن من اللحظة التي ذاق بها طعم أميركا، في رحالته هناك كوزير خارجية بداية وكرئيس 

ؤسسة السياسية في واشنطن التي كان بايدن جزءًا منها وارتبطت روحه وزراء بعد ذلك، قدر الم
 بالجاليات اليهودية.

في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب وفي اجتماعات الجاليات اليهودية أيضًا استُقبل شمير دومًا 
ه بحرارة وعطف. قد ال تكون انجليزيته متقنة جدًا، ولكنته بارزة، ولكن مضامين خطاباته، شخصيت

الشعبية، قيادته، أسرت القلوب. بين اعضاء الكونغرس، التي يتشكل كما هو معروف من مجلسي 
النواب والشيوخ، برز بايدن منذ تلك األيام البعيدة كصديق اسرائيل. وكانت محبة بينه وبين رئيس 

بايدن  الوزراء شمير. افترض ايضا ان زعماء اسرائيليين آخرين انتبهوا للعطف الشديد الذي يبثه
نحوهم ونحو اسرائيل. وأنا أشدد على ذلك كون االنطباع هو أنه عندما كان نائبًا للرئيس أوباما كان 
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شريكًا في الريح الباردة التي هبت من البيت األبيض نحو إسرائيل، وللدقة نحو رئيس الوزراء 
إلسرائيل ممن كانوا في  نتنياهو، واشتد التخوف عندما تنافس على الرئاسة أمام الرئيس األكثر عطفاً 

 البيت األبيض في أي مرة.
مما ينبغي، فال  أكثران حقيقة أن بايدن يخلف ترامب قد تكون مؤسفة، ولكن ال يجب ان تقلقنا 

حاجة لبايدن ان يثبت انه من مناصري اسرائيل، وان كان انتخب عن حزب تطرف يسارًا في 
 تنسجم مع الروح األميركية التقليدية. هل بايدن نفسه منه تيارات اشتراكية ال وأطلتالسنوات االخيرة، 

تغير بتأثير اوباما وهل سيتحرر من عناق متطرفي حزبه مثل بارني ساندرز الذي تنافس على 
يهودي مستاء، متجهم، مواقفه مناهضة  –وكيف ال  –ترشيح الديمقراطيين للرئاسة؟ ساندرز 

الى قمة الحزب الديمقراطي متطلعين الى تغيير وجه السرائيل بوضوح. ومثله يوجد عدد آخر صعدوا 
 أميركا من محافظة الى ليبرالية.

فهل في ورديته سيعرف بايدن كيف يدير سياسة أميركية عامة من القوة فال يواصل طريق أوباما 
المهادن؟ هل سيبدي ضعفًا أمام إيران وال يمنح ريح إسناد للفلسطينيين؟ ينبغي فقط األمل في أن 

اليسارية من مدرسة ساندرز وأمثاله وأال يملؤوا  –د كل المخاوف وان يزيل عنه الهالة الليبرالية تتبد
هم وأمثالهم الوظائف العليا في اإلدارة الجديدة، في وزارة الخارجية او في البنتاغون. ينبغي التوقع ان 

انتخاَبه، وهكذا نحن ايضا  يكون رئيسًا مقبواًل يهنئ األميركيون بمن فيهم من كانوا مؤيدين لترامب
 اإلسرائيليين.

لقد القينا دالاًل في سنوات ترامب األربع. تلقينا منه العديد من الهدايا القيمة التي لم يمنحها لنا اي 
رئيس سابق. بابه كان مفتوحًا دومًا الستقبال بيبي، صديقه القريب. ومع كل المالحظات على 

اآلمال وأملوا في أن ينتخب لوالية ثانية كي يبقى العصر الذهبي ترامب، فان الكثيرين منا علقوا به 
سرائيل. ولهذا السبب فقد  عن القلق من ان يطاح به ويدخل  أعربنافي عالقات الواليات المتحدة وا 

 خصمه الديمقراطي البيت األبيض.
السناتور. واغلب الظن لن يتخذ  بايدن الرئيس ليس ترامب، ولكنه ليس ساندرز ايضا، وليس بايدن

خطوات بعيدة االثر بدعم اسرائيل بال تحفظ كسلفه، كما من المتوقع ان يكون عهده مثابة فترة 
انتقالية، فبكونه الرجل االكبر سنًا الذي ينتخب للرئاسة في أميركا يمكن التقدير بأن تكون نائبته 

تولى منصب رئيسة الواليات المتحدة. هي كاميال هريس في المستقبل هي المرأة االولى التي ت
االخرى ليست من جناح كارهي اسرائيل في الحزب الديمقراطي، متزوجة من يهودي، زعيمة 

 كاريزمانية ونشطة.
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كانا سيوسعان  إذامن الثنائي بايدين وهريس، فان المسألة الكبرى هي  بإسرائيلفضاًل عن العطف 
من الدول العربية. في اواخر رئاسة ترامب تحدث عن خمس دائرة السالم بين اسرائيل وبين مزيد 

في الطريق الى اقامة عالقات سالم مع الدولة  وأنهادول عربية اخرى دون أن يذكرها باالسم، 
كانت الخطوة انطلقت على الدرب فها هو هنا االختبار األكبر للرئيس المنتخب بايدن،  إذااليهودية. 

األوسط للسالم واألمن بحيث تشعر إسرائيل بان لها في السنوات  يواصل دعم تلك الدول في الشرق
األربع القادمة ايضا صديقا حقيقيا في البيت األبيض. الذاكرة البعيدة التي لي عن بايدن الشاب، عند 
لقاءاته مع شمير الراحل في القرن السابق تعطيني احساسًا بأن هذا ما سيكون ايضًا بعد كانون 
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